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

Minidegustator
Katalog sierpień 2017



Soczysty Riesling pełen aromatów gruszek
i zielonych jabłek. Lekki, świeży i przyjemnie
mineralny. Świetny do drobiu, małży i na
aperitff.

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.

Lekki i świeży Riesling, pełen aromatów
dojrzałych brzoskwiń, jabłek i gruszek
o soczystym, owocowym posmaku, rześkiej
kwasowości i dobrze zrównoważonym finiszu.

Wino to reprezentuje najlepsze cechy szczepu
Wessburgunder. 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.

Słodki, aromatyczny Gewurztraminer
o doskonale zbalansowanej kwasowości
i kwiatowym charakterze. Wyczuwalne
charakterystyczne dla szczepu nuty róży
i owoców liczi.

Znakomity, wytrawny, wysokiej jakości Riesling.
Świeże i rześkie wino, pełne owocowych
aromatów, o doskonale wyważonej
kwasowości. Znakomicie komponuje się
z sałatami, rybami i lekkimi, białymi mięsami.

Cena regularna: 256 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN
Chłodna bryza od sąsiadów

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

SCHMITT SOHNE BLUE RIESLING
KABINET

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

SCHMITT SOHNE RIESLING
CRISP&FRUITY

Producent: Weinbiet; Kraj: Niemcy Poj.: 0,75l;
Alk.: 10,5%

WEINBIET MUSSBACHER  
GEWURZTRAMINER KABINET 
LIEBLICH

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

SCHMITT SOHNE BLUE RIESLING
SPATLESE

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

WEINBIET WEISSBURGUNDER
TROCKEN

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

WEINBIET MUSSBACHER RIESLING 
KABINET TROCKEN

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



Bardzo ładnie skomponowane wino. Aromaty
czarnej porzeczki, jagód, w tle
z subtelnymi akcentami fiołków, czekolady
i drzewa cedrowego. W Ustach dojrzałe
porzeczki, jeżyny z akcentem mięty
i czekolady. Miękkie i słodkie taniny. Wino
bardzo uniwersalne, łączące się z wieloma
potrawami.

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.

Winogrona zebrane zostały z działek
w winnicy Stellenbosch oraz Durbanville na
wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Wino
w głębokim, czerwonym kolorze,
o intensywnych owocowych aromatach morwy
i czarnej śliwki. Wino pochodzące
z obu winnic fermentowało osobno
w stalowych tankach, a następnie zanim
zostało zmieszane, osobno dojrzewało
w beczkach z francuskiego dębu przez 14
miesięcy. Subtelne i stylowe, o łagodnych
taninach. Delikatne nuty przypraw pochodzą od
winogron z chłodniejszych okolic.

Ten gładki, a jednocześnie aromatyczny
Cabernet ma niewielką domieszkę Cabernet
Franc i Petite Syrah, które nadają mu złożoności.
Wino leżakuje 6 miesięcy w dębowych
beczkach, aby nabrać krągłości i waniliowych
aromatów. W Nosie i Ustach klasyczne dla tej
odmiany aromaty świeżej, czarnej porzeczki
i owoców leśnych z nutką pieprzu. Doskonały
wybór do steków, pieczonych mięs, jagnięciny
i wielu serów.

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.

To wspaniałe, czerwone, niezbyt ciężkie wino
doskonale nadaje sie jako dodatek do
grillowanych mięs i warzyw, duszonych mięs,
hamburgerów, a także różnych ostrych potraw.
Intrygujące jest dodanie do Shiraza niewielkiej
ilości Cabernet Franc i Petite Syrah. Gotowe
wino dojrzewa w beczkach przez minimum trzy
miesiące. Wszystko to sprawia, że Brownstone
Shiraz ze swoim wspaniałym, głębokim
kolorem, owocowymi aromatami i gładkim,
satysfakcjonującym finiszem to radość dla
zmysłów

Letnie, słoneczne klimaty

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

BIG SKY CABERNET SAUVIGNON

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

KLEINE ZALZE CELLAR PINOTAGE

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

BLACK RIDGE NV MERLOT

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

McWILLIAM’S BRLAIRA 1893
CABERNET SAUVIGNON

Producent: Blue Moon; Kraj: USA Poj.: 0,75l;
Alk.: 13,5%

BLACK RIDGE NV CABERNET
SAUVIGNON

Producent: Blue Moon; Kraj: USA Poj.: 0,75l;
Alk.: 13,5%

BROWNSTONE SHIRAZ

Cena regularna: 254,50 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

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



Znakomite wino wyprodukowane z gron
Graciano, pochodzących z 20-to letnich
nasadzeń. Dojrzewa przez 12 miesięcy
w beczkach z dębu francuskiego
i amerykańskiego, a po zabutelkowaniu trafia
do piwnicy, by tam dalej leżakować, aż osiągnie
oczekiwaną równowagę. Piękna, bardzo
intensywna wiśniowa barwa z fioletowymi
refleksami. Aromat idealnie oddający
charakterystykę szczepu: czarne i czerwone
dziko rosnące owoce, zioła i przyprawy. Bardzo
harmonijne i krągłe, z dobrą strukturą tanin
i długim, przyjemnym finiszem. Idealne do
wędlin, serów, czerwonego mięsa i dziczyzny.

Ta kompozycja Tempranillo (95%) i Mazuelo
(5%) po krótkim okresie naturalnego
leżakowania po fermentacji malolaktycznej,
klaryfikacji oraz filtracji jest przelewana do
beczek z dębu francuskiego i amerykańskiego.
Przebywa w nich minimum 20 miesięcy,
a następnie leżakuje w butelce. Rubinowo-
czerwony kolor o średniej głębi. Odpowiednia
równowaga i doskonały bukiet, w którym
wyczuwa się zarówno dojrzały owoc jak i ostry
ziołowy aromat. Mocne i trwałe na
podniebieniu o bardzo wyrazistym finiszu,
dające długi, łagodny posmak.

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,
krągłymi taninami.

Młode, świeże wino ze szczepu Viura. Jasna,
słomkowa barwa jest przejrzysta i błyszcząca.
Bukiet bardzo złożony z przeważającymi nutami
jabłka, gruszki, ananasa i świeżych ziół.
W smaku idealnie wyważona kwasowość,
z orzeźwiającym, długim finiszem. Znakomite
do ryb, owoców morza i risotto.

Typowa kompozycja szczepów bazująca na
Tempranillo (70%) z domieszką Graciano
i Mazuelo. Ręczny i selektywny zbiór,
a następnie dojrzewanie przez rok w beczkach
z amerykańskiego dębu i 6 miesięcy w butelce.
Atrakcyjna, wiśniowa szata. Aromat
kandyzowanych owoców, przypraw
i tostowanego drewna. W Ustach eleganckie
i dobrze zrównoważone z posmakiem
dojrzałych owoców i wanilii. Idealne do
przystawek, różnorodnych, czerwonych mięs
i serów.

Wino z odmiany Tempranillo uzupełnionej
Mazuelo (5%). Dojrzewa w beczkach przez 15
miesięcy, a następnie po zabutelkowaniu
leżakuje jeszcze ok. 6 miesięcy. Vega del Rio
Crianza jest doskonałym winem na co dzień.
Oprócz typowych dla beczkowanych win
aromatów wanilii, lekkości tanin, zachowuje
swoją rześkość i wyraźną owocowość. Dzięki
temu jest dość uniwersalne. Znakomite do
przystawek takich jak wędliny, warzywa
i grzyby z grila, jak również do mięs smażonych
i duszonych. Sery dojrzewające również są
znakomitym towarzyszem dla tego wina.

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

BUEN BARRIO CRIANZA GRACIANO

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

NAVAJAS RESERVA DE FAMILIA

Producent: Vina Valoria; Kraj: Hiszpania Poj.:
0,75l; Alk.: 13%

VINA VALORIA  CRIANZA

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

NAVAJAS RESERVA

Producent: Vina Valoria; Kraj: Hiszpania Poj.:
0,75l; Alk.: 13%

VINA VALORIA BLANCO

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

VEGA DEL RIO  CRIANZA TINTO

Prosto z Rioja Cena regularna: 350 PLN

Super cena miesiąca: 280 PLN

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



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.

Super cena miesiąca 58,1 PLN

Cena regularna 83,00 PLN

Kompozycja 85% Malbec i 15% Merlot dojrzewająca wyłącznie
w kadziach stalowych by podkreślić maksymalną owocowość
tego wina. Aromat pełen czerwonych owoców i śliwek. Gładkie
i głęboko soczyste. Subtelna tanina jest dobrze zintegrowana ze
słodyczą i akcentem przypraw. Świetne do picia jako młode, ale
pięknie rozwija się przez kolejne lata. Dobrze komponuje się
z szynką, pasztetem, stekiem, serami oraz daniami na bazie
grzybów.

Super cena miesiąca 52,5 PLN

Cena regularna 75,00 PLN

Wino skomponowane z lokalnej odmiany Picpoul.
W bukiecie odnajdziemy bogactwo owoców, głównie melony
i brzoskwinie. W smaku harmonijne i eleganckie
z wyczuwalnymi nutami owoców egzotycznych. Świetnie
komponuję się z rybami i owocami morza.

Super cena miesiąca 36,4 PLN

Cena regularna 52,00 PLN

Rabat  
30%

Rabat  
30%

Rabat  
30%

CHATEAU PAUL MAS  CLOS 
DES MURES

JEAN-LUC  BALDES 
PETIT CLOS

PAUL MAS ESTATE  
PICPOUL DE PINET

Apelacja: AOC Coteaux du Languedoc; Kraj: 
Francja; Region: Langwedocja;

Producent: Paul Mas; Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Apelacja: Cahors; Kraj: Francja; Region: Cahors;  
Producent: Baldes; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

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

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



Chateau Cossieu-Coutelin to wino z prestiżowej apelacji Saint-
Estephe w regionie Haut-Medoc. Posiadłość należy do rodziny
Quancard od 1977 roku, a wino jest w niej wytwarzane przy
użyciu tradycyjnych metod winifikacji, z najwyższą dbałością
o jakość trunku. Skomponowane jest z 52% szczepu Merlot i
48% Cabernet Sauvignon. Eleganckie i krągłe wino, leżakowane
w beczkach z francuskiego dębu przez 12 miesięcy.
Wyczuwalne aromaty kandyzowanych owoców, piernika
i przypraw korzennych. W tle delikatnie tostowe nuty. Pełne
i zrównoważone wino, o długim i soczystym finiszu. Jego
potencjał leżakowania sięga nawet 12 lat.

Super cena miesiąca 104,3 PLN

Cena regularna 149,00 PLN

Jeden z najszlachetniejszych przedstawicieli południowej części
Doliny Rodanu. Kompozycja odmian Grenache Noir (80%)
i Syrah dojrzewała 8-10 miesięcy w beczkach
z dębiny z lasów Troncais. Wino o ciemnej, lekko granatowej
szacie z fiołkowymi refleksami, o świeżym, owocowym
charakterze. W Nosie ujawnia szeroką gamę aromatów typową
dla regionu: czerwonych owoców, poszycia leśnego
i egzotycznych przypraw. Usta soczyste, żywe i dobrze
zbalansowane.

Super cena miesiąca 93,8 PLN

Cena regularna 134,00 PLN

Znakomite Sauvignon Blanc z 4 hektarowej działki – Cru Les
Montachins, gdzie najstarsze krzewy mają ponad 40 lat.
Bardzo klasyczne wino z kredowych (wapiennych) gleb,
w najlepszym stylu Sancerre. Elegancka mineralność współgra
z aromatem wiciokrzewu. Usta pełne, dobrze zbudowane, ze
zrównoważoną kwasowością i długim finiszem.

Super cena miesiąca 81,9 PLN

Cena regularna 117,00  PLN

Rabat  
30%

Rabat  
30%

Rabat  
30%

CHATEAU  COSSIEU 
COUTELIN

BRUNEL DE LA GARDINE  
GIGONDAS

SANCERRE BLANC  LES 
MONTACHINS

Apelacja: AOC Saint Estephe; Kraj: Francja; 
Region: Bordeaux;  Producent: Cheval 

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

Apelacja: AC Gigondas; Kraj: Francja; Region: 
Dolina Rodanu;  Producent: Brunel de la 

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

Apelacja: AOC Sancerre; Kraj: Francja; Region: 
Dolina Loary;  Producent: Gitton Pere &  Fills; 

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

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



Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey to flagowy trunek
destylarni, który powstał w hołdzie dla zamieszkujących tutaj przed
wiekami stad potężnych bizonów oraz niezłomnego ducha i wielkiej
odwagi pionierów kolonizujących tereny obecnego stanu Kentucky.
Starannie destylowany i dojrzewany przez okres 8-9 lat jest bogaty,
złożony i gładki w smaku. Jest bourbonem typu small batch, kompozycją
30-40 najlepszych, starannie wyselekcjonowanych beczek, a następnie
ręcznie butelkowany. W tej intensywnie bursztynowej whiskey,
wyczuwamy aromaty wanilii, mięty i melasy. W Ustach przyjemna słodycz
z akcentami brązowego cukru i przypraw i wyczuwalnymi nutami dębiny,
toffi, ciemnych owoców i anyżu. Finisz jest długi, gładki z wyraźnie
wyczuwalną głębią.

Super cena miesiąca 109 PLN

Cena regularna  146 PLN

MINT JULEP

• 6 cl Whiskey Buffalo Trace Bourbon
• 4 gałązki świeżej mięty
• 1 t. cukru pudru
• 2 t. woda

W wysokiej szklance highball delikatnie ugnieć miętę, cukier i wodę.
Wypełnij szklankę kruszonym lodem, wlej Bourbon i dobrze zamieszaj
(by szkło się „spociło”). Udekoruj gałązką mięty.

BUFFALO TRACE

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



Wyjątkowa single malt whisky dojrzewająca przez 15 lat
w specjalnie wyselekcjonowanych beczkach zapewniających jej
niepowtarzalny charakter. Aromat stanowi połączenie wanilii
i dębu z subtelną nutą bryzy morskiej i aromatycznych
owoców.

Super cena miesiąca 229 PLN

Cena regularna 339,00 PLN

Machir Bay to nazwa pięknej zatoki usytuowanej niedaleko
destylarni. Obecna edycja powstała na bazie 5 i 6 letnich
whisky, dojrzewanych w beczkach po bourbonie i sherry.
Barwa jasna. Aromat gotowanych owoców, świeżych cytrusów
i torfu. W Ustach owocowa, z akcentem wanilii
i długim, dymnym finiszem.

Super cena miesiąca 195 PLN

Cena regularna 277,00 PLN

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.

Super cena miesiąca 180 PLN

Cena regularna 285,00 PLN

GLEN SCOTIA 15YO SINGLE 
MALT

INCHMURRIN 12YO 
SINGLE MALT

KILCHOMAN SINGLE MALT 
MACHIR BAY

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

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

Kraj: Szkocja; Region: Islay; Producent: 
Kilchoman; Poj.: 0,7l; Alk.: 46%

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



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.

Super cena miesiąca 49 PLN

Cena regularna 68,00 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 125 PLN

Cena regularna 175,00 PLN

Bazą tego trunku jest jego młodsza siostra, Cavallina Bianca
Blend 4. Cavallina Bianca Blend 18 starzona jest przez
minimum 18 miesięcy w niewielkich, dębowych beczkach.
Nadają one grappie ciemniejszy odcień i aromatyczne nuty
dębowe. Ma kolor ciemnego bursztynu i delikatny aromat
czerwonych owoców. W smaku jest łagodna i aksamitna.
Właśnie z tego powodu bardzo smakuje kobietom, które
z reguły preferują słodsze i łagodniejsze trunki. Serwować bez
dodatków, na lodzie lub pod lodem. Dodana w niewielkiej ilości
wspaniale dopełnia smak kawy.

Super cena miesiąca 84 PLN

Cena regularna 119,00 PLN

NIKKA BLENDED ROYAL CANADIAN  
WHISKY

CAVALLINA BIANCA  18 
BLEND

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

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

Kraj: Włochy; Producent: Zanin; Poj.: 0,7l; 
Alk.: 41,5%

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



Znakomita grappa destylowana z lekko wyciśniętych gron
Chardonnay, co pozwoliło na uzyskanie wyjątkowego aromatu
owoców egzotycznych uzupełnionych nutami kwiatów i jabłek
oraz pełnego, świeżego i bardzo długiego posmaku. Idealna do
miękkich serów i deserów.

Super cena miesiąca 145 PLN

Cena regularna 215,00 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 89 PLN

Cena regularna 129,00 PLN

Grappa Brunello to destylat z wytłoczyn winogron używanych
do wy- tworzenia wina Brunello. Grappa starzona jest przez co
najmniej 18 miesięcy w beczkach ze slawońskiego dębu.
Bursztynowy kolor ze złotawymi przebłyskami. Aromat
intensywny, winny. W smaku jest delikatna, uwalnia nuty
drewna oraz akcenty korzenne. Najlepiej serwować bez
dodatków, w temperaturze około 16 do 18°C.

Super cena miesiąca 165 PLN

Cena regularna 235,00 PLN

GRAPPA  CHARDONNAY GRAPPA  BIANCA GRAPPA VIA ROMA  
BRUNELLO

VKraj: Włochy; Region: Suditrol-Alto Adige;  
Producent: Roner; Poj.: 0,7l; Alk.: 43%

Kraj: Włochy; Region: Suditrol-Alto Adige;  
Producent: Roner; Poj.: 0,70l; Alk.: 40%

Kraj: Włochy; Producent: Zanin; Poj.: 0,7l; 
Alk.: 40%

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



Młody, niezwykle aromatyczny Calvados, leżakowany przez
2 lata w dębowych beczkach. Pełen owocowych aromatów,
o intensywnym posmaku jabłek i gruszek. Może być
serwowany „on the rocks”, lub jako dodatek do koktajli.
Świetnie sprawdza się również w kuchni.

Super cena miesiąca 95 PLN

Cena regularna 129,00 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 119 PLN

Cena regularna 169,00 PLN

Kompozycja koniaków: Fine Champagne, Fins Bois i Bons Bois
w 100% ze szczepu Ugni Blanc. Dojrzewane w beczkach z dębu
Limousin minimum przez dwa i pół roku - najstarsza z eau-de-
vie wchodząca w skład kompozycji ma 10 lat. Bardzo owocowy
z waniliowymi nutami.

Super cena miesiąca 109 PLN

Cena regularna 155,00 PLN

DUPUY
V.S.O.P COGNAC

DUPUY
V.S COGNAC

CALVADOS FINE LOUIS 
LAURISTON

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: 
Cognac;  Producent: Dupuy Cognac; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 40%

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: 
Cognac;  Producent: Dupuy Cognac; Poj.: 0,7l; 

Alk.: 40%

Apelacja: Domfrontais; Kraj: Francja; Region: 
Normandia;  Producent: Louis De Lauriston; 

Poj.: 0,7l; Alk.: 40%

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



Słodki i kwiatowy likier z czarnego bzu,
o bardzo przyjemnym smaku i aromacie.
Znakomicie smakuje schłodzony lub
w koktajlu z Prosecco.

Cena regularna 107,00 PLN

Super cena miesiąca 79 PLN

DRINK HUGO

Składniki:

1/3 Holler Sambo 

2/3 Prosecco Di Vici 

liście mięty

lód

do kieliszka wypełnionego lodem 
wlać  Holler Sambo, dolać prosecco 

i delikatnie  zamieszać. Miętę 
wzbudzić i użyć do dekoracji.

Kraj: Włochy; Region: Suditrol-Alto Adige;  
Producent: Roner; Poj.: 0,7l; Alk.: 17%

RONER HOLLER SAMBO

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



Likier produkowany z najwyższej jakości grappy oraz
naturalnego soku poziomkowego. Oryginalny
i niepowtarzalny smak tego trunku zawdzięcza się
szczególnym właściwościom grappy. Wspaniały aromat
pachnących lasem poziomek, harmonijnie łączy się
z mocnym i intensywnym zapachem grappy, tworząc
niezwykłą kompozycję smaków i aromatów,
podkreślonych przez dodanie do butelki prawdziwych
owoców.

Cena regularna 119,00 PLN

Kraj: Włochy; Region: Suditrol-Alto Adige;  
Producent: Roner; Poj.: 0,70l; Alk.: 25%

FRAGOLE DI BOSCO

Super cena miesiąca 79 PLN

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

Do kieliszka wypełnionego lodem 
wrzucić  świeże owoce, wlać Fragole di 

Bosci, dolać  prosecco i delikatnie 
zamieszać. Można  udekorować skórką 

z cytryny.

Drink

Fragole Spritz

Składniki:
1/2 Fragole di Bosco
1/2 Prosecco Di Vici

kilka świeżych poziomek 
lub malin

lód



Wino musujące aromatyzowane nutami
poziomki o intensywnie rubinowej szacie.
Bardzo charakterystyczny dla tego rodzaju
trunku aromat i smak (poziomkowy). Serwować
schłodzone do 6-8 stopni C, do deseru lub po
posiłku.

Super cena miesiąca 24 PLN

Cena regularna 32,50 PLN

Aromatyzowane białe wino musujące
o niskiej zawartości alkoholu. Barwa delikatnie
słomkowa. W smaku słodkie i mocno
truskawkowe. Soczyste, zrównoważone
i świeże. Przyjemnie orzeźwiające, trwałe
bąbelki. Idealne do picia schłodzone w upalne
dni. Świetne do owoców, deserów i ciast.
Podawać schłodzone w temperaturze ok 8°C.

Super cena miesiąca 24 PLN

Cena regularna 32,50 PLN P
o

zio
m

ko
w

e
 Lato

FRAGOLINO DUCHESSA 
LIA

FRAGOLINO DUCHESSA 
LIA WHITE

Kraj: Włochy; Region: Piemont;  Producent: 
Capetta; Poj.: 0,75l; Alk.: 7%

Kraj: Włochy; Region: Piemont;  Producent: 
Capetta; Poj.: 0,75l; Alk.: 7%

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



Kompozycja alkoholu zbożowego i naturalnych składników:
jagód jałowca, nasion kolendry, arcydzięgla, imbiru, cynamonu,
skórki owoców cytrusowych oraz ziół. Potrójnie destylowany
w miedzianych alembikach. Wysokiej jakości gin świetny do
mieszania w koktajlach.

Super cena miesiąca 55 PLN

Cena regularna 73,00 PLN

Z44 to znakomitej jakości gin. Świeża limonka, mieszanka
alpejskich i śródziemnomorskich ziół, kwiaty z alpejskich łąk
oraz świeży, mentolowy akcent szyszki. Typowe nuty jałowca
uzupełnione są fiołkami, krwawnikiem i goryczką. Destylowany
w małym alembiku, wyjątkowy, alpejski gin.

Super cena miesiąca 215 PLN

Cena regularna 315,00 PLN

Wszystkie składniki wymieszaj 
z lodem i odcedź do kieliszka. 

Uzupełnij  delikatnie wodą 
i udekoruj plasterkiem  cytryny

Drink

Collins 44
Składniki:

3 części Z44 Distilled Dry Gin lub 
Christies Gin

1 część likieru Holler Sambo  
1 część sok z cytryny

woda

GIN Z44 RONER CHRISTIES LONDON  DRY 
GIN

Kraj: Włochy; Producent: Roner; Poj.: 0,7l; 
Alk.: 44%

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

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



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

Wódka PAWLINA to efekt pracy pokoleń. Tajemnej receptury
przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wielkiego kunsztu
wykorzystania wszystkiego co naturalne, tego czym 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.

Super cena miesiąca 55 PLN 

PAWLINA  VODKA

Cena regularna 79,00 PLN

Kraj: Polska; Producent: Polanin;  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.

Super cena miesiąca 55 PLN 

DWÓR POLSKI

Cena regularna 79,00 PLN

Kraj: Polska; Producent: Polanin;  Poj.: 0,5l; Alk.: 40%

Znakomita, polska wódka. Trzykrotnie destylowana kompozycja
wysokiej jakości spirytusu zbożowego i krystalicznie czystej
wody. Wódka bardzo chętnie kupowana na bankiety i wesela.

Super cena miesiąca 24,50 PLN 

STAROSTA  WÓDKA

Cena regularna 27,50 PLN

Oferta obowiązuje od  1  do  30  lipca 2017  r. lub do  wyczerpania zapasów.



Kraj: Holandia; Producent: Babco Europe 
Limited;  Poj.: 0,7l; Alk.: 43%

Super cena miesiąca  
181,30 PLN

Kraj: Holandia; Producent: Babco Europe 
Limited;  Poj.: 0,7l; Alk.: 30%

Kraj: Holandia; Producent: Babco Europe 
Limited;  Poj.: 0,7l; Alk.: 55,5%

Super cena miesiąca  
87,50 PLN

Super cena miesiąca  
699,30 PLN

Kraj: Holandia; Producent: Babco Europe 
Limited;  Poj.: 0,7l; Alk.: 35%

Super cena miesiąca  98 
PLN

Cena regularna 999,00 PLN Cena regularna 125,00 PLN Cena regularna 140,00 PLN Cena regularna 259,00 PLN

Oferta obowiązuje tylko przy zakupie minimum dwóch produktów tego samego rodzaju.

Rabat 30%
Przy zakupie  

min. 2 produktów
z rodzaju.

AGWA XO – jest delikatnym w smaku,
a zarazem mocnym alkoholem (43% ABV) klasy
premium. Ta siostra Agwa de Bolivia na bazie 8
letniego rumu, dlatego jest idealną bazą
alkoholową do popularnego Mojito oraz innych
kompozycji cocktailowych. Natomiast
wyśmienicie smakuje po prostu podawana
w szkle typu short na kostkach lodu.

AGWA DE BOLIVIA to pierwszy na świecie likier
ziołowy, którego składnikiem są starannie
wyselekcjonowane liście boliwijskiej koki,
zbierane ręcznie na wysokości 2000 m n.p.m.
w Andach, skąd są transportowane
do Amsterdamu. Tam pozbawia się je kokainy
oraz nasącza alkoholem i 36 naturalnymi
ziołami, m. in. guaraną, zieloną herbatą oraz
wyciągiem z żeń-szenia. Połączenie 30%
alkoholu, ziół, kofeiny zawartej w guaranie oraz
limonki zapewnia wyjątkowe doznania
smakowe, dodatkowo wzmocnione
intensywnym, zielonym kolorem i pieprznym
posmakiem z akcentami liści tytoniu,
eukaliptusa, liści laurowych oraz mięty. Likier
ten, dostępny w butelkach o pojemności 50
i 700 ml, w krótkim czasie zyskał miłośników
na całym świecie i status produktu kultowego

COCA BLUE to ekskluzywny likier ziołowy, dla
którego można by stworzyć odrębną kategorię
„superpremium”, ponieważ zawiera aż 55,5%
alkoholu i Jest stworzony w 100% z liści
boliwijskiej koki, które zbierane są raz do roku
na wysokości powyżej 2000m n.p.m. w Andach.
W ekstremalnych warunkach atmosferycznych
rosną tam mniejsze i bogatsze w smaki liście,
które są transportowane w balach do
Amsterdamu, a tam poddawane procesowi
maceracji i destylacji. Dzięki temu usuwa się
aktywną kokainę i uzyskuje podwyższoną moc.
Sprzedaż każdej butelki o pojemności 700 ml
jest rejestrowana, a poszczególne egzemplarze
podpisywane i numerowane. Do Polski do tej
pory trafiło jedynie 350 butelek tego
wyjątkowego trunku.

Nowy, piekielnie wyrazisty i płomienny
„challenge drink”- wyzywający napój, który
rozpali każdą im prezę i wyniesie ją na wyższy
poziom. To najlepszy wysokoprocentowy napój
alkoholowy do przeżycia szalonej nocy.
Stworzony na bazie przypraw nawiązujących
do południowej Azji, żeń-szenia, robano
i czerwonej galanga połączonych w jedność
wraz z wyrazistym smakiem liścia Koki AGWA’y
zniewala intensywnością. Inspirowana kuchnią
azjatycką kompozycja smakowa wyróżnia
charakterystyczny posmak gorąca i goryczy,
który rozpala zmysły i pozostaje w pamięci
na długo

AGWA XOAGWACOCA BLUE AGWA DIABLO

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

Rabat 30%
Przy zakupie  

min. 2 produktów
z rodzaju.

Rabat 30%
Przy zakupie  

min. 2 produktów
z rodzaju.

Rabat 30%
Przy zakupie  

min. 2 produktów
z rodzaju.



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

Minidegustator
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