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Kompozycja szczepów Tannat (90%) i Merlot
(10%). Początkowo dojrzewa przez 2 miesiące
w beczkach z dębu amerykańskiego, a następnie
w butelce. Głęboki, rubinowy kolor. Aromat
harmonijny i kompleksowy oparty na nutach
czerwonych owoców (śliwki i wiśni) z dodatkiem
moreli i pikantnych akcentów. Wytrawne, pełne
wino o mocnym, zrównoważonym smaku.
Miękkie, słodkie taniny i elegancka struktura
z dobrym finiszem. Znakomite z czerwonymi
mięsami, dziczyzną, pieczenią, pikantnymi
potrawami, szynką i parmezanem. Temperatura
serwowania: 16-20°C

Kompozycja typowej dla Urugwaju odmiany
Tannat z łagodnym Merlotem w stosunku pół na
pół. Tannat nadaje struktury, tanin i głębokiej
barwy, podczas gdy Merlot zmiękcza jego
charakter i garbniki, nadając świeżych,
owocowych aromatów. W finiszu pojawia się
intrygująca nuta czarnego pieprzu i śliwki. Dobrze
zbudowane z miękkimi taninami i przyjemnym
finiszem. Idealne do grillowanych mięs.

Kompozycja trzech szczepów: Marselan, Tannat
i Merlot. Nazwa Noble Alianza oznacza szlachetne
przymierze i mamy tu do czynienia z winem
szlachetnym wręcz unikatowym dziełem enologa,
który stworzył z tych trzech szczepów trunek iście
królewski. Intensywna czerwona barwa
z rubinowymi refleksami. Aromat świeży, pełen
dojrzałych czerwonych owoców i nut
czekoladowych. W Ustach delikatne, a zarazem
harmonijne z wyczuwalnymi nutami owocowymi
i waniliowymi. Znakomite z czerwonymi mięsami,
dziczyzną, pieczenią, pikantnymi potrawami,
szynką i parmezanem. Temperatura serwowania:
16-20°C

W dalekim Urugwaju

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

TRAVERSA TANNAT

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

TRAVERSA TANNAT / MERLOT

Producent: Traversa; Kraj: Urugwaj, Montevideo
Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

TRAVERSA NOBLE ALIANZA 
RESERVA

Cena regularna: 249 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

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

Stuprocentowy Cabernet Sauvignon
o intensywnej, rubinowej barwie z fioletowymi
refleksami. W Nosie świeże, ziołowe nuty
mieszają się z typowymi dla tej odmiany
aromatami porzeczek i owoców leśnych
z wyczuwalną zieloną papryką w tle. Świeże
i eleganckie wino z łagodnymi taninami.

Wino złożone w 100% z gron Merlot o eleganckiej,
rubinowo- czerwonej barwie. W Nosie delikatne
i świeże czerwone owoce (wiśnie, śliwki
i truskawki) W smaku miękkie i zrównoważone
o pełnej strukturze, dojrzałych taninach i dobrym
finiszu. Idealne do czerwonych mięs, dziczyzny,
pieczeni i parmezanu. Temperatura serwowania:
16-20°C

Kompozycja starannie wyselekcjonowanych gron
szczepu Merlot dojrzewająca krótko w nowych
beczkach z dębu amerykańskiego. Elegancka
czerwonabarwa z fioletowymi refleksami. Smak
soczyście owocowy z delikatną dębiną w tle.
Finisz długi z krągłą, miękką taniną. Świetne
do wielu rodzajów mięs, dziczyzny i dojrzałych
serów. Temperatura serwowania: 16-20°C

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

TRAVERSA CABERNET SAUVIGNON

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

TRAVERSA MERLOT

Producent: Traversa; Kraj: Urugwaj, Montevideo
Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

VINA SALORT MERLOT RESERVA

NOWOŚĆ



Renadoro to wyraziste i harmonijne wino
stworzone ze szczepu Vermentino. Teren apelacji
di Gallura w połączeniu z dbałością o niską
wydajność sprawiają, że mamy tu do czynienia
z pięknie ułożonym winem. Barwa jest,
charakterystycznie dla odmiany, żółta
z zielonkawym refleksem. W nosie kompozycja
marakui, bananów i śródziemnomorskich ziół.
W smaku rześkie, miękkie i krągłe z nutami
brzoskwiń i dojrzałych gruszek.

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

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

Podróż po włoskich regionach

Producent: Vignetti Zanatta; Kraj: Włochy,
Sardynia, Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

RENADORO VERMENTINO DI 
GALLURA

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

CAPARZO CHARDONNAY TOSCANA

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

PINOT GRIGIO BOTTER

Cena regularna: 244 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

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

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

Lekko musująca kompozycja odmian Trebbiano
Toscano (70%) i Malvasia del Lazio (30%)
o jasnosłomkowej barwie i charakterystycznym
dla Frascati delikatnym bukiecie. W Ustach lekko
wytrawne, miękkie i łatwe do picia. Należy
serwować schłodzone.

Producent: Volpi Piemont; Kraj: Włochy, Piemont
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

CORTESE PIEMONTE AMATE VOLPI

Producent: De Stefani; Kraj: Włochy, Veneto,
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

REDENTORE CHARDONNAY

Producent: Botter; Kraj: Włochy, Veneto
Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

FRASCATI RIONE

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

NOWOŚĆ



Wytrawny blend szczepów Tempranillo (95%)
oraz Cabernet Sauvignon i Merlot. Wino leżakuje
minimum 6 miesięcy w beczkach
z amerykańskiego i francuskiego dębu i kolejne
5 miesięcy w butelce. Posiada interesującą,
wyrazistą, czerwono-wiśniową barwę.
Charakteryzuje je złożony aromat, w którym
w trakcie procesu starzenia idealnie zgrały się
dojrzałe czerwone owoce, kawa i wanilia. Krągłe
oraz długie w posmaku, w którym odnajdziemy
wszystkie obiecane wcześniej aromaty.

Wino stworzone w 100% z gron Mencia,
pochodzących z 80 letnich krzewów. Dojrzewało
przez 6 miesięcy na osadzie w beczkach z dębu
amerykańskiego i francuskiego. Zabutelkowane
bez klarowania. Barwa wiśniowa z fioletowymi
refleksami. Aromat intensywny, świeży i elegancki
z nutami jagód, truskawek, malin, a także
kwiatowymi. W tle odrobina wanilii, tytoniu
i minerałów. W smaku eleganckie i gładkie.
Pierwsze wrażenia to świeżość i dużo jagód.
Krągłe, miękkie taniny. Pięknie zrównoważona
kwasowość.. Znakomite oceny: 90 punktów, 90
punktów Decanter.

Wino to reprezentuje specjalną edycję win
tworzonych przez winnicę Piedemonte. Jest
kompozycją szczepów Garnacha i Tempranillo.
Intynsywna ciemno wiśniowa barwa. W bukiecie
skupione nuty dojrzałych owoców, minerałów,
lukrecji i akcentów balsamicznych. W smaku
kremowe, wyjątkowo ładnie ułożone z krągłą
taniną i długim owocowym finiszem.

Niech żyje Hiszpania

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

PRADOREY ROBLE

Producent: Merayo Bierzo; Kraj: Hsizpania, Bierzo
EspaniaPoj.: 0,75l; Alk.: 14 %

LAS TRES FILAS MENCIA MERAYO

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

PIEDEMONTE HIDDEN STARS 
GARNACHA/TEMPRANILLO

Cena regularna: 352 PLN

Super cena miesiąca: 280 PLN

Wino skomponowane z owoców szczepu Tinta de
Toro, zbieranych z minimum 30-to letnich
nasadzeń. Leżakowane w dębowych beczkach
przez 4 miesiące – połowa w dębie
amerykańskim, druga we francuskim. Pięknie
zbalansowane, soczyste, pełne owoców
jagodowych i fiołków. Subtelne nuty dębu nadają
mu złożoności i struktury. Miękki i przyjemny
finisz

Intensywne i eleganckie wino zbudowane
wyłącznie z gron Monastrell i dojrzewane 12
miesięcy w beczkach z francuskiego
i amerykańskiego dębu. Zbiory ręczne
z najstarszych w winnicy krzewów i bardzo
staranna selekcja. Bardzo ciemna barwa, złożone
aromaty dojrzałych czerwonych owoców, kakao
i przypraw. W Ustach bogate i pełne
z długotrwałym i zrównoważonym finiszem.

Skomponowane w 100% ze szczepu Verdejo,
z ponad 50- cio letnich krzewów. Nocny zbiór
owoców oraz ich natychmiastowe schłodzenie
pozwala na uzyskanie zniewalających aromatów,
a trzymiesięczne dojrzewanie na osadzie nadaje
struktury. To wino z interesującymi zielonkawymi
tonami, cechuje charakterystyczny dla szczepu
Verdejo złożony aromat, w którym wyraźnie
zaznaczają się nuty owoców egzotycznych i anyżu.
W Ustach mocne i cieliste, z bardzo przyjemnym
posmakiem. Doskonale sprawdza się jako aperitif
bądź dodatek do dań z ryżu, owoców morza czy
ryb.

Producent: Bodegas Farina; Kraj: Hiszpania, Toro
Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

GRAN COLEGIATA BARRICA -
LAGRIMA

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

ALCENO TWELVE 12 TW 
MONASTRELL

Producent: Real Sitio; Kraj: Hiszpania, Ribera Del
Duero, Poj.: 0,75l; Alk.: 12,5%

PRADOREY VERDEJO

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



Wyjątkowe wydanie najwyższej jakości Cabernet Sauvignon
(100%) dojrzewającego w beczkach z dębu francuskiego przez
18 miesięcy. Intensywnie rubinowa barwa. Aromat jest
elegancki i owocowy, pełen ciemnych owoców, głównie
czarnej porzeczki i jeżyny. Leżakowanie w dębie nadało winu
elegancji i złożoności. W smaku jest harmonijne
i skoncentrowane, soczyście owocowe z mocno wyczuwalną
czarną porzeczką i wiśnią. Całość uzupełniona nutami
przypraw takimi jak wanilia i cynamon oraz gładką i miękką
taniną. Długi i bardzo trwały finisz

Super cena miesiąca 85,40 PLN

Cena regularna 122 PLN

Mixtura jest winem stworzonym ze starannie
wyselekcjonowanych, najlepszych odmian winorośli, które
w połączeniu z pasją dały unikalną kombinację. Aromaty
świeżych owoców wino zawdzięcza szczepowi Cabernet
Sauvignon, bogatą strukturę odmianie Cabernet Franc,
a charakter ma typowy dla Carignan. Mixtura leżakowała 14
miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Świetna do mocno
przyprawionych, grillowanych mięs i zdecydowanych w smaku
kremowych serów.

Super cena miesiąca 89,60 PLN

Cena regularna 128 PLN

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.

Super cena miesiąca 90,30 PLN

Cena regularna 129 PLN

Rabat  
30%

Rabat  
30%

Rabat  
30%

TABALI TALUD CABERNET 
SAUVIGNON

CASAS PATRONALES 
MIXTURA

CASTELLARE CHIANTI 
CLASSICO

Apelacja: DO Limari Valley; Kraj: Chile; Region: Limari
Valley; Producent: Tabali, 

Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Apelacja: DO Valle del Maule; Kraj: Chile; Region: 
Maule Valley; Producent: Casas Patronales; 

Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Apelacja:  DOCG ChiantiKraj: Włochy; Region: 
Toskania; Producent: Castellare Di Castellina;

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

NOWOŚĆ

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



Perricone to bardzo stara sycylijska odmiana po raz pierwszy
opisana w 1735 roku, charakteryzująca się intensywnym
aromatem i sporą ilością tanin. W winnicy Regaleali winorośle
tej odmiany zostały nasadzone w latach 50-tych XX wieku.
Wino dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego (drugiego
i trzeciego użycia) przez 12 miesięcy. Intensywna,
ciemnoczerwona barwa. Aromat dojrzałych ciemnych
owoców, ziemi, nuty mleczne i balsamiczne. W ustach pełne,
intensywne i głębokie z miękką taniną i sporą owocowością.
Idealne do steków, jagnięciny i cięższych potraw. 91pkt
Parker, 93 pkt James Suckling.

Super cena miesiąca 62,30 PLN

Cena regularna 89 PLN

Wino powstałe na bazie fermentowanych w niskiej
temperaturze gron Muscat. Oferuje nam niezwykłe bogactwo
aromatyczne. Znajdziemy tu mnóstwo tropikalnych
i egzotycznych owoców oraz przyprawy z wysuwającym się na
pierwszy plan imbirem. W końcówce marakuja i delikatna
limonka. Znakomite jako aperitif, do różnorodnych
przystawek oraz pomimo swej wytrawności do wielu deserów.

Super cena miesiąca 58,80 PLN

Cena regularna 84 PLN

Wytrawne, białe wino wyprodukowane w 100% ze szczepu
Marsanne. 25% kompozycji dojrzewało w dębie francuskim
przez 3 miesiące. Kolor jasno- -słomkowy, aromaty melona,
gruszki i białych kwiatów. W Ustach rześkie, pełne, eleganckie,
z przyjemnym miodowym finiszem. Idealne do sałatek
i owoców morza.

Super cena miesiąca 36,40 PLN

Cena regularna 52 PLN

Rabat  
30%

Rabat  
30%

Rabat  
30%

TASCA PERRICONE GOLDMUSKATELLER E&N PAUL MAS ESTATE 
MARSANNE

Apelacja: DOC Sicilia; Kraj: Włochy; Region: Sycylia;
Producent: Tasca, Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Kraj: Włochy; Region:  Suditrol-Alto Adige;
Producent: Erste + Neue; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Kraj: Francja; Region: Langwedocja; 
Producent:  Paul Mas; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

NOWOŚĆ

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



Glengarry 12 Years Old Single Malt Whisky dojrzewa
w trzech różnych beczkach: po bourbonie, tzw. refill
cask oraz mocno tostowanej przez okres 12 lat.
Jest lekka i kwiatowa, z delikatną nutą trawy.

Super cena miesiąca 198,84 PLN

Cena regularna 299 PLN

Master Distiller Bill White wybiera destylaty
z pojedynczych beczek (tylko z amerykańskiego dębu)
i łączy je by następnie mogły dojrzewać razem
w beczkach, w których wcześniej dojrzewało wino
madeira. Finiszowanie w tych beczkach dodaje whisky
aromatów owoców z sadu, głównie brzoskwini
i gruszki, z marcepanem, pomarańczą i gałką
muszkatołową. W smaku mocno wyczuwalny akcent
orzechowy i długi, dębinowy finisz.

Super cena miesiąca 252,85 PLN

Cena regularna 389 PLN

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

Super cena miesiąca 127,75 PLN

Cena regularna 175 PLN

Rabat
33,5 %

Rabat  
30%

GLENGARRY 12 YO SINGLE 
MALT

INCHMURRIN 
MADEIRA CASK

NIKKA BLENDED WHISKY

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

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch 
Lomond;  Poj.: 0,7l ; Zaw. Alk. %: 46

Kraj: Japania; Producent: Nikka;  Poj.: 0,7l; 
Zaw. Alk. %: 40

Rabat
35%

Rabat
27 %

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



Single Malt dojrzewany przez minimum 12 lat
w beczkach po bourbonie i finiszowany w beczkach po
karaibskim rumie przez 3-4 miesiące. W Nosie bardzo
intensywny, kwiatowy i orzechowo słodki. W smaku
dojrzałe cytrusy, orzechy i świeżo mielony pieprz.

Super cena miesiąca 160,30 PLN

Cena regularna 229 PLN

Bourbon Eagle Rare 10YO Single Barrel wziął swą
nazwę od orła bielika będącego symbolem życia,
wolności i dążenia do szczęścia – cech, które stały się
fundamentem narodzin narodu amerykańskiego.
Rozlewany z pojedynczych, starannie
wyselekcjonowanych beczek, które dojrzewały co
najmniej 10 lat. Bursztynowy kolor. W Nosie bogata,
z aromatami toffi, skórki pomarańczowej, gorzkiej

czekolady, ziół, anyżu, łagodnego dębu, skóry i miodu.
W Ustach miękki i bardzo mięsisty z wyczuwalnymi
nutami migdałów, kakao i dębiny. Finisz długi,
wytrawny.

Super cena miesiąca 186,75 PLN

Cena regularna 249 PLN

Grappa ta jest kompozycją winogron szczepów Schiava
Gentile, Pinot Noir, Gewürztraminer, Pinot Blanche,
Chardonnay i innych pochodzących z tyrolskich winnic.
Produkcja odbywa się przy wykorzystaniu najstarszych
technologii destylacyjnych. Alkohol jest destylowany
w małych bojlerach bain-marie, a następnie przez okres
6-8 miesięcy dojrzewany w kadziach ze stali
nierdzewnej. Ta młoda i czysta grappa wyróżnia się
przyjemnymi, świeżymi aromatami oraz mocnym,
wytrawnym smakiem. Serwować w temperaturze 16°C.

Super cena miesiąca 90,30 PLN

Cena regularna 129 PLN

Rabat
30 %

Rabat  
30%

WEST CORK 12YO RUM 
CASK MALT

EAGLE RARE GRAPPA BIANCA 0,7L

Kraj: Irlandia; Producent: West Cork Ireland ;  Poj.:
0,7l ; Zaw. Alk. %: 43

Kraj:  USA; Region: Kentucky; Producent: Sazerac;  
Poj.: 0,7l ; Zaw. Alk. %: 45

Kraj: Włochy, Region  Suditrol-Alto Adige; Producent: 
Roner;  Poj.: 0,7l;  Zaw. Alk. %: 40

Rabat
25%

Rabat
30 %

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



Brandy wytwarzana jest z gron odmian Carignan, Grenache,
Cabernet i Merlot, zbieranych ręcznie w południowej Francji.
Następnie wytwarzane jest wino, które podlega starannej
destylacji, aby otrzymać eaude- vie, która leżakuje minimum
rok w beczkach z dębu Limousin. W trakcie leżakowanie
brandy Villard nabiera pięknego, złotego koloru i posmaku
dębiny. Zapach lekko tostowy, z ziemistą nutą. Intensywne
aromaty duszonych jabłek i wanilii. W Ustach gładka. Pełen
wachlarz posmaków – od karmelu do dębiny, poprzez
gruszkę, gorzką czekoladę z odrobiną syropu klonowego.
Świetna brandy zarówno na aperitif jak i digestiv. Podawana
może być sama, na lodzie lub z odrobiną wody

Super cena miesiąca 67,90 PLN

Cena regularna 97 PLN

Kompozycja koniaków: Grande Champagne, Petite
Champagne i Fins Bois w 100% ze szczepu Ugni Blanc.
Dojrzewane w beczkach z dębu Limousin minimum przez 5
lat. Piękna bursztynowa barwa. Doskonale zrównoważony,
owocowy z pięknymi waniliowymi nutami.

Super cena miesiąca 130,13 PLN

Cena regularna 169 PLN

Rabat
30 %

MARQUIS DE VILLARD 
V.S.O.P BRANDY

DUPUY V.S.O.P COGNAC

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

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

Rabat
23%

+

Przy zakupie Dupuy
V.S.O.P,

miniaturka Dupuy V.S 
(0,05l) w cenie.

(wartość 29zł)

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



Rum Wild Tiger jest pierwszym, indyjskim rumem kategorii Super
Premium o wyjątkowym smaku i intrygującym opakowaniu. Zdobywa
uznanie miłośników rumu na całym świecie i jest wyróżniany na
międzynarodowych wystawach i konkursach. Destylat dojrzewał w dość
mocno wypalanych beczkach z amerykańskiego dębu, a następnie został
zmieszany z porcją świeżego spirytusu z trzciny cukrowej, co nadało mu
unikalny aromat i wyśmienity smak. Barwa jest świetliście bursztynowa,
aromat wanilii, karmelu i palonego drewna. W smaku jest gładki z
akcentami melasy, migdałów i delikatnej dębiny. Bardzo przyjemy,
harmonijnie zbudowany z długim finiszem. Wild Tiger zadebiutował w
październiku 2015 roku na Festiwalu Rumów w Londynie i od tego czasu
sukcesywnie podbija kolejne rynki.

Super cena miesiąca 83,30 PLN

Cena regularna 119 PLN

Biały rum Karukera agricole jest produkowany z soku z trzciny cukrowej
rodzaju "Blue Cane". Rodzaj ten charakteryzuje się dużym bogactwem
cukru i niezwykłym potencjałem aromatycznym. To rum klasy Premium
o mocnym charakterze i finiszu oddającym świeży aromat trzciny i nuty
cytrusów. Idealny do picia solo lub jako Ti'Punch Creole - w połączeniu z
syropem z trzciny cukrowej i skórką z cytryny. Złoty medal na Brussels
World Contest 2014.

Super cena miesiąca 102,90 PLN

Cena regularna 147 PLN

Rabat
30 %

WILD TIGER SPECIAL 
RESERVE RUM

KARUKERA RHUM BLANC

Kraj: Indie ; Producent: Wild Tiger SDF;  
Poj.: 0,7l ; Zaw. Alk. %: 40

Kraj: Gwadelupa; Producent:  Karukera; 
Poj.: 0,7l ; Zaw. Alk. %: 42

Rabat
30%

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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



Limoncello to likier wytwarzany na bazie najwyższej jakości
alkoholu oraz naturalnego soku cytrynowego. Charakteryzuje
się oryginalnym i bardzo świeżym smakiem z przyjemnymi,
orzeźwiającymi nutami cytrynowymi. Dzięki umiarkowanej
zawartości alkoholu idealnie posłuży jako aperitif bądź
składnik koktajli i drinków.

Super cena miesiąca 86,80 PLN

Cena regularna 124 PLN

Świeży likier o żółtawo pomarańczowym kolorze, którego nos
wybija się szykownym aromatem melona. Smak rozwija jego
nuty, uwalniając pełną charakterystykę owocu.

Super cena miesiąca 47,57 PLN

Cena regularna 67 PLN

Rabat
30 %

LIMONCELLO RONER MELONE LIQUORE GOLMAR 
ZANIN

Kraj: Włochy, Region  Suditrol-Alto Adige; Producent: 
Roner;  Poj.: 0,7l;  Zaw. Alk. %: 30

Kraj: Włochy Producent: Zanin;  
Poj.: 0,7l;  Zaw. Alk. %: 25

Rabat
29%

NOWOŚĆ

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



Twój profesjonalny Doradca  
Tel. +48 535 074 717
Tel. +48 535 970 770

Minidegustator
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