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

Cena regularna: 251,96 PLN

Nowości w ofercie
COTO DE HAYAS
ARAGONESAS

ROBLE

Super cena miesiąca brutto: 200 PLN
COTO DE HAYAS
ARAGONESAS

CRIANZA

DON RAMON ARAGONESAS
Apelacja: DO CAMPO DE BORJA; Kraj:
Hiszpania; Producent: Aragonesas Bodegas
Winery; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Apelacja: DO CAMPO DE BORJA; Kraj:
Hiszpania; Producent: Aragonesas Bodegas
Winery; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Apelacja: DO CAMPO DE BORJA; Kraj:
Hiszpania; Producent: Aragonesas Bodegas
Winery; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

Wino stworzone na bazie szczepów
Tempranillo i Cabernet Sauvignon. Dojrzewało
przez 4 miesiące w nowych beczkach
z amerykańskiego dębu. Barwa wiśniowa
i błyszcząca. Aromat czerwonych i ciemnych
owoców: czarnej porzeczki, jeżyny i malin,
uzupełnione akcentami przypraw. W smaku
pełne, gładkie, o dobrej strukturze i miękkiej
taninie. Świetne do dań na bazie makaronów,
ryżu, białych mięs i serów.

Kompozycja gron Garnacha i Tempranillo
pochodzących ze starych, ponad 40-to letnich
krzewów. Oddzielna winifikacja obu odmian.
Po fermentacji malolaktycznej wino dojrzewa
6-9 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego
i amerykańskiego. Intensywna, czerwona
barwa z fioletowymi refleksami. Aromat jest
złożony,
pełen
czerwonych
owoców
i przypraw. W ustach gładkie, harmonijne
i soczyście owocowe. Długi, bardzo przyjemny
finisz.

Wino zbudowane
na
bazie
dwóch
najważniejszych
hiszpańskich
szczepów:
Garnacha i Tempranillo. Dojrzewało 3 miesiące
w beczkach z dębu amerykańskiego. Barwa
przejrzysta, rubinowa. Aromat to kompozycja
dojrzałych czerwonych owoców, przypraw
i nut balsamicznych. W smaku jest miękkie
i harmonijne, z długim finiszem, o ładnie
zaznaczonej taninie.

MOSEN CLETO ARAGONESAS

CHAI MAS ROUGE
Apelacja: Vin de Pays d’Oc; Kraj: Francja;
Producent: Paul Mas; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%

BOA NOITE LISBOA

Apelacja: DO CAMPO DE BORJA; Kraj:
Hiszpania; Producent: Aragonesas Bodegas
Winery; Poj.: 0,75l; Alk.: 13,5%
Kompozycja
owoców
Tempranillo,
pochodzących z 20-to letnich krzewów oraz
Garnacha, gdzie winorośl miała już ponad 30
lat. Wino przeszło fermentację alkoholową
i malolaktyczną, a następnie przez 9 miesięcy
dojrzewało w beczkach z amerykańskiego
dębu.
Barwa
ciemna,
rubinowa,
z kasztanowymi refleksami. Bukiet bogaty,
w którym odnajdujemy mnogość czerwonych,
suszonych i pieczonych owoców. W smaku
miękkie i gładkie, słodycz owocu bardzo ładnie
zrównoważona akcentami dębiny.

To wino o intrygującej, naśladującej grafitti
etykiecie, jest kompozycją gron Merlot (45%),
Cabernet Sauvignon (40%) oraz Syrah (15%).
Każda odmiana była winifikowana oddzielnie,
a wino dojrzewało przez 3 miesiące
w cementowych tankach. Barwa rubinowa,
z fioletowymi refleksami. Aromat złożony,
pełen śliwki, maliny oraz słodko-pikantnych
przypraw. W ustach soczyście owocowe,
krągłe, harmonijne, z wyczuwalną lukrecją
w finiszu. Dobre do białych mięs, potraw
z grilla, przystawek i burgerów.

Apelacja: Vinho Regional Lisboa; Kraj:
Portugalia; Producent: Vidigal; Poj.: 0,75l;
Alk.: 13,5%
Kompozycja gron Syrah (70%) i Touriga
Nacional (30%) pochodzących z gliniastowapiennych
gleb
regionu
Lizbona.
Fermentacja w kadziach ze stali nierdzewnej,
a następnie wino dojrzewało przez 4 miesiące
w drewnianych beczkach. Bukiet bogaty,
z dominującymi nutami dojrzałych czerwonych
owoców i przypraw. W smaku krągłe i gładkie.
Wyczuwamy konfitury czerwonych owoców,
przyprawy i wanilię. Finisz z miękką, bardzo
przyjemną taniną. Idealne do pieczonych,
grillowanych i duszonych czerwonych mięs,
oraz kozich i owczych serów.

Witamy w Ameryce Południowej
DON APARO CHARDONNAY
Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 12,5%

TABALI
SAUVIGNON
RESERVA

Cena regularna: 254,99 PLN

Super cena miesiąca brutto: 200 PLN
PEDREGOSO
BLANC GRAN

Apelacja: DO Limari Valley; Kraj: Chile;
Region: Limari Valley; Producent: Tabali; Poj.:
0,75l; Alk.: 13,5%

TRAVERSA CHARDONNAY
Apelacja: Montevideo; Kraj: Urugwaj;
Region: Montevideo; Producent: Traversa;
Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Wino skomponowane w 100% z gron odmiany
Chardonnay zebranych w winnicach w Las Barrancas, w regionie Mendoza. Proces produkcji
jest ściśle kontrolowany i zachodzi
w
stalowych
tankach.
Fermentacja
w obniżonej temperaturze zapewnia winu
bardzo świeży i owocowy aromat.
Wyczuwalne nuty zielonych jabłek, mango
i ananasa. Dobrze wyważona kwasowość
i soczysty finisz.

Wino o słomkowo - żółtej barwie
z zielonkawymi refleksami, bardzo jasne
i połyskliwe. Intensywny aromat cytrusowy
i elegancki, z nutami papai. W smaku pełne
i świeże z dobrą kwasowością, która nadaje
winu rześkości i lekkości. Długi i owocowy
finisz.

Delikatna żółta barwa z zielonkawymi
refleksami. W nosie intensywne aromaty
owoców tropikalnych: ananasa i banana
zharmonizowane z nuta- mi beczki. Świeży
i dobrze zrównoważony smak, z urzekającym
finiszem. Idealne do łagodnych serów, małż
i ryb, a także pite dla samej przyjemności
rozkoszowania się nim czy ochłody w upalny
dzień. Temperatura serwowania: 8-10°C.

PASCUAL TOSO CHARDONNAY

TABALI PEDREGOSO VIOGNIER
GRAN RESERVA

TRAVERSA SAUVIGNON
BLANC

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 14%
Kompozycja
owoców
Tempranillo,
pochodzących z 20-to letnich krzewów oraz
Garnacha, gdzie winorośl miała już ponad 30
lat. Wino przeszło fermentację alkoholową
i malolaktyczną, a następnie przez 9 miesięcy
dojrzewało w beczkach z amerykańskiego
dębu.
Barwa
ciemna,
rubinowa,
z kasztanowymi refleksami. Bukiet bogaty,
w którym odnajdujemy mnogość czerwonych,
suszonych i pieczonych owoców. W smaku
miękkie i gładkie, słodycz owocu bardzo ładnie
zrównoważona akcentami dębiny.

Apelacja: DO Limari Valley; Kraj: Chile;
Region: Limari Valley; Producent: Tabali; Poj.:
0,75l; Alk.: 13,5%
Wino wyprodukowane w 100% z francuskiej
odmiany Viognier. Owoce zbierane są
w winnicach położonych na północy kraju,
w dolinie rzeki Limari. Powstały moszcz
filtrowany jest do stalowych tanków.
Dojrzewanie trwa zwykle min. 5-6 miesięcy. To
aromatyczne i subtelne wino ma klarowny,
żółty kolor, W nosie aromaty owoców
cytrusowych, z odrobiną białego pieprzu
i nutami kwiatów. W ustach czujemy „dobrą
kwasowość” dzięki której wino jest
orzeźwiające i świeże.

Apelacja: Montevideo; Kraj: Urugwaj;
Region: Montevideo; Producent: Traversa;
Poj.: 0,75l; Alk.: 14%
To wino jest zbudowane w 100% z najlepszych
gron Sauvignon Blanc i fermentuje w nowych
beczkach z dębu amerykańskiego. Delikatny,
cytrynowo-żółty kolor z zielonkawymi
refleksami. W aromacie harmonia ziół
i owoców tropikalnych z nutami beczki.
W ustach krągłe, delikatne i świeże, a przy tym
wprost idealnie zrównoważone. Idealne do
łagodnych serów, małż i ryb. Temperatura
serwowania: 8-10°C

Cena regularna: 344 PLN

Super cena miesiąca brutto: 275 PLN

Konesera - Pascual Toso
BARRANCAS TOSO LIMITED
Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 14%

PASCUAL TOSO
SAUVIGNON

CABERNET

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 13,5%

PASCUAL TOSO MALBEC
Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 14%

Ta kompozycja gron Malbec (60%) i Cabernet
Sauvignon (40%) tworzy złożone i harmonijne
wino z miękką taniną. Eleganckie, z nutami
malin, jeżyn, wanilii, przypraw i czekolady.
Finisz długi i krągły. Świetne do mięs, dań na
bazie makaronów i miękkich serów.

Wino skomponowane w 100% ze zbieranych
ręcznie gron szczepu Cabernet Sauvignon. 40%
tego
wina
leżakuje
w
beczkach
z amerykańskiej dębiny przez 12 miesięcy.
Pozostała część dojrzewa ok. roku w stalowych
tankach. W efekcie powstaje wino o bardzo
dobrze zbudowanej strukturze i bogatych
aromatach owoców leśnych: jeżyn, jagód
i czarnej porzeczki z przyjemnym dymno waniliowym finiszem i posmakiem grzanki.

Wino skomponowane ze szczepu Malbec najbardziej charakterystycznej odmiany dla
Argentyny. 40% tego wina dojrzewa przez
8 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego
aby udoskonalić jego strukturę. Bukiet jest
pełen owoców - aromaty śliwek i pigwy
elegancko przeplatają się z aromatami dębiny.
W ustach pełne czarnych owoców z nutą
lukrecji. Lekko korzenne i gęste. Bogaty i długi
finisz z akcentem dymu i wanilii.

DON APARO CABERNET
SAUVIGNON

PASCUAL TOSO CHARDONNAY

PASCUAL TOSO SAUVIGNON
BLANC

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 12,5%
Wino skomponowane w 100% z gron odmiany
Cabernet Sauvignon zebranych w winnicach
w Las Barrancas, w regionie Mendoza.
Po zakończeniu fermentacji to aromatyczne,
młode wino leżakuje w stalowych tankach
przez 12 miesięcy. Otrzymujemy wino
o rubinowym kolorze, średnim ciele
i
jedwabistym
finiszu.
Wyczuwalne,
intensywne aromaty czarnej porzeczki
i dojrzałej wiśni z nutą mięty w tle.

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 14%
Wino skomponowane w 100% ze szczepu
Chardonnay. Winogrona zbierane są ręcznie
kiedy grona osiągną maksimum dojrzałości.
Następnie fermentowane są w obniżonej
temperaturze co nadaje winu maksimum
świeżości i owocowych aromatów. 40%
Pascual Toso Chardonnay dojrzewa przez
2 miesiące w beczkach z dębu amerykańskiego aby wykończyć wino „dotknięciem”
dębu. W nosie intensywne aromaty zielonych
jabłek, ananasa i dojrzałego mango z delikatną
i świeżą nutą kwasowości. W finiszu przyjemny
i dymny posmak dębiny.

Apelacja: Mendoza; Kraj: Argentyna; Region:
Mendoza; Producent: Pascual Toso; Poj.:
0,75l; Alk.: 13,5%
Wino skomponowane z ręcznie zbieranych,
optymalnie dojrzałych gron Sauvignon Blanc.
Niższa temperatura fermentacji sprawia, że
w winie przepięknie zachowały się najświeższe
owocowe aromaty. W smaku świeży, bogaty
o idealnie harmonijnej kwasowości – pełen
nut owoców tropikalnych, melona i grejpfruta.
Świetne na aperitif, do ryb i owoców morza.

Cena regularna 96,00 PLN

Cena regularna 79,99 PLN

Cena regularna 78,00 PLN

Super cena miesiąca 67,20 PLN

Super cena miesiąca 55,30 PLN

Super cena miesiąca 54,60 PLN

Oszczędzasz 28,80 PLN

Oszczędzasz 23,70 PLN

Oszczędzasz 23,40 PLN

RITTERHOF
GEWURZTRAMINER 2018

PACO & LOLA ALBARINO
2018

ALBIA
BIANCO RICASOLI 2018

Kraj: Włochy; Region: Suditrol-Alto Adige; Producent: Ritterhof;
Poj.: 0,75l; Alk.: 14%

Apelacja: DO Rias Baixas; Kraj: Hiszpania; Region: Rias Baixas;
Producent: Paco & Lola; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Apelacja: IGT Toscana; Kraj: Włoychy; Region: Rias Baixas;
Producent: Ricasoli; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%

Znakomity Gewurztraminer z Górnej Adygi. Winogrona były
ręcznie zbierane, delikatnie zgniatane i poddane maceracji na
zimno, następnie wino fermentowało i leżakowało w kadziach
ze stali nierdzewnej. Wino jest mineralne, świeże i niezwykle
owocowe. Świetne jako aperitif, do pikantnych przystawek,
owoców morza, dań kuchni azjatyckiej, pasztetów i sera
gorgonzoli.

Najświeższe, najbardziej zabawne i szykowne Albarino z Rias
Baixas. Fermentowało w stalowych tankach na osadzie przez
21 dni. Barwa błyszcząca, słomkowa. Aromat bardzo złożony,
w którym odnajdujemy mnóstwo owoców: ananas, grejpfrut,
cytryna i liczi uzupełnione białymi kwiatami, ziołami oraz lekkim
akcentem balsamico. W ustach świeże, harmonijne, owocowe
z wyczuwalną słodyczą i bardzo trwałe. Idealne z białym
mięsem, rybami, owocami morza i daniami na bazie ryżu.

To świeże i aromatyczne wino powstało z gron Sauvignon Blanc,
Chardonnay i Malvasia Bianca. Barwa jasna, słomkowa. Aromat
bzu, brzoskwiń i grejpfruta. W smaku rześkie, z ładną
kwasowością i przyjemnym, długim finiszem. Znakomite jako
aperitif oraz kompan różnorodnych lekkich dań.

Cena regularna 67,00 PLN

Cena regularna 79,00 PLN

Cena regularna 108,00 PLN

Super cena miesiąca 46,90 PLN

Super cena miesiąca 55,30 PLN

Super cena miesiąca 75,60 PLN

Oszczędzasz 20,10 PLN

Oszczędzasz 23,70 PLN

Oszczędzasz 32,40 PLN

HORIZON
PINOT NOIR 2017

BASTIANICH
SCHIOPPETTINO 2017

GRAN COLEGIATA ROBLE
FRANCES 2013

Kraj: Francja; Producent: Maison Albert Bichot; Poj.: 0,75l; Alk.: Kraj: Włochy; Producent: Bastianich; Poj.: 0,75l; Alk.: 13%
13%
Albert Bichot - znany burgundzki producent, tym razem
postanowił stworzyć wino na południu Francji, w Limoux. Do
kompozycji użył wyłącznie gron Pinot Noir, a wino dojrzewało
przez 6-9 miesięcy w beczkach. Barwa jest wiśniowa. W bukiecie
odnajdujemy głównie akcenty jagód i czarnej porzeczki,
z odrobiną wiśni i maliny. W smaku dominująca wiśniowa nuta,
uzupełniona pieprzem, miętą i akcentem drewna cedrowego.
Gładkie, niemal satynowe, o niezwykle długim finiszu.
Znakomite w towarzystwie tuńczyka, delikatnych mięs i dań
w pomidorowych sosach.

Wino stworzone w 100% z ręcznie zbieranych gron lokalnej
odmiany
Schioppettino.
Fermentacja
alkoholowa
i malolaktyczna zachodzi w kadziach ze stali nierdzewnej,
następnie wino dojrzewa przez 7 miesięcy (połowa w stalowych
kadziach, druga część w dużych 3000L beczkach.) Barwa
rubinowa z fioletowymi refleksami. Aromat delikatnych,
czerwonych
owoców,
mocno
podbity
pikanterią
z wyczuwalnymi nutami pieprzu. W smaku gładkie, eleganckie,
z ładnie zaznaczoną taniną i dobrym poziomem kwasowości.
To lekkie w swej strukturze wino, jest świetne do przystawek,
delikatnych mięs, dzikiego ptactwa i dojrzałych serów.

Kraj: Hiszpania; Region: Toro; Producent: Bodegas Farina; Poj.:
0,75l; Alk.: 13,5%
Wino dosyć nowoczesne w stylu, skomponowane ze starannie
selekcjonowanych gron Tinta de Toro, leżakowane przez
11 miesięcy w nowych beczkach z francuskiego dębu.
Wyczuwalne, intensywne aromaty owoców leśnych z nutami
dymu i wanilii. W ustach mocno skoncentrowany owoc, dobrze
wyważona kwasowość i harmonijne akcenty dębiny. Eleganckie
i zrównoważone, z gładkim i długim finiszem.

Cena regularna 77,00 PLN

Cena regularna 52,00 PLN

Cena regularna 52,00 PLN

Super cena miesiąca 55,00 PLN

Super cena miesiąca 35,00 PLN

Super cena miesiąca 35,00 PLN

Oszczędzasz 22,00 PLN

Oszczędzasz 17,00 PLN

Oszczędzasz 17,00 PLN

ROYAL OPORTO
LBV 2014 PORTO

ROYAL OPORTO RUBY
PORTO

ROYAL OPORTO TAWNY
PORTO

Apelacja: PORTO; Kraj: Portugalia; Region: Douro; Producent: Apelacja: PORTO; Kraj: Portugalia; Region: Douro; Producent: Apelacja: PORTO; Kraj: Portugalia; Region: Douro; Producent:
Real Companhia Velha; Poj.: 0,75l; Alk.: 20%
Real Companhia Velha; Poj.: 0,75l; Alk.: 19%
Real Companhia Velha; Poj.: 0,75l; Alk.: 19%
Wino produkowane tylko w dobrych rocznikach, z klasycznych
odmian używanych do produkcji porto. Butelkowane 6 lat po
zbiorach, dojrzewa w dębowych beczkach aby nabrać ciała,
miękkości i gładkości. W zapachu odkrywa aromaty dojrzałych,
czerwonych owoców i przypraw korzennych, W ustach
zachwyca strukturą i koncentracją. Finisz długi i krągły,
z miękkimi taninami.

Kompozycja odmian Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz, Tinta Barroca i Tinta Cão uprawianych w regionie Douro.
Po blendowaniu, wino leżakuje około 2 do 3 lat w ogromnych
dębowych tankach (o pojemności 55 000 litrów). Następnie jest
delikatnie filtrowane i butelkowane. Młode Porto, o czystej,
rubinowej barwie i intensywnym aromacie suszonych,
czerwonych owoców. W ustach eleganckie i słodkie
z owocowym posmakiem.

Klasyczne Tawny, skomponowane z odmian Touriga Nacional,
Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca i Tinto Cao,
leżakowane w dębowych beczkach tzw. ”Pipes”, o pojemności
550 litrów. W nosie wyczuwalne aromaty orzechowe z nutami
wanilii. Usta owocowe, z delikatną taniną i odrobiną karmelu.

Cena regularna 45,90 PLN

Cena regularna 45,90 PLN

Cena regularna 45,90 PLN

Super cena miesiąca 30,00 PLN

Super cena miesiąca 30,00 PLN

Super cena miesiąca 30,00 PLN

Oszczędzasz 15,90 PLN

Oszczędzasz 15,90 PLN

Oszczędzasz 15,90 PLN

MARSALA
DRY INTORCIA

MARSALA
FINE SWEET INTORCIA

MARSALA
FINE AMBRA SEMI SECCO

Apelacja: Fine I.P. Dry D.O.C.; Kraj: Włochy; Producent: Cantine Apelacja: Fine I.P. Dry D.O.C.; Kraj: Włochy; producent: Cantine
Intorcia Marsala; Poj.: 1l; Alk.: 17%
Intorcia Marsala; Poj.: 1l; Alk.: 17%

Apelacja: Fine I.P. Dry D.O.C.; Kraj: Włochy; Producent: Cantine
Intorcia Marsala; Poj.: 1l; Alk.: 17%

Wytrawna, ładnie zrównoważona Marsala, tradycyjnie
stworzona z gron Grillo, Inzolia i Catarratto. Dojrzewała
minimum 12 miesięcy w beczkach dębowych. Idealna jako
zwieńczenie sutego posiłku, oraz do mało słodkich deserów.

Gładka marsala, o lekko zaznaczonej słodyczy. Skomponowana
na bazie Grillo, Inzolia i Catarratto, dojrzewała minimum 12
miesięcy w beczkach dębowych. Świetna do niezbyt słodkich
deserów. Podawać lekko schłodzoną.

Grillo, Inzolia, Catarratto - sycylijskie odmiany tradycyjnie
wykorzystywane do produkcji Marsali, tu posłużyły
do
stworzenia miękkiego, słodkiego wina. Dojrzewało
12 miesięcy w beczkach. Znakomite do orzechowych deserów

WRITERS TEARS DOUBLE OAK
Kra j: Irl andia; Producent: The Irishman; Poj.: 0,7l ; Al k.: 46%

Cena regularna 232,00 PLN
Super cena miesiąca 164,00 PLN
Oszczędzasz 68,00 PLN
Wyjątkowa kompozycja dwóch stylów irlandzkiej whiskey - Single Malt i Single Pot
Still Irish Whiskey, która dojrzewała w beczkach z amerykańskiego dębu po
bourbonie i beczkach z francuskiego dębu po koniaku. Edycja jest efektem
współpracy z francuską rodziną Legaret i zakładem bednarskim Allary. Beczki
po koniaku nadały trunkowi złożonych smaków letnich owoców i czekoladowych
akcentów. Whiskey została wyprodukowana w 100% z jęczmienia, była trzykrotnie
destylowana i butelkowana z mocą 46% bez filtracji na zimno. W zapachu
znajdziemy aromaty słodkiej wanilii, nuty cynamonu, śliwki i gotowanej gruszki
w syropie. W smaku wanilia, tłoczone winogrona, skórka cytrusowa, miód, pieprz.
Finisz z akcentami czekolady i długo utrzymującymi się nutami przypraw.

Cena regularna 210 PLN

Cena regularna 139 PLN

Cena regularna 69 PLN

Super cena miesiąca 145 PLN

Super cena miesiąca 95 PLN

Super cena miesiąca 52,00 PLN

Oszczędzasz 65 PLN

Oszczędzasz 44 PLN

LOCH LOMOND
THE OPEN NIEBIESKI

LOCH LOMOND SINGLE
GRAIN

Cena regularna 65 PLN
Super cena miesiąca 48,00 PLN

HIGHLAND BARON

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

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

Wyjątkowa edycja whisky Loch Lomond dedykowana
prestiżowemu turniejowi golfowemu – THE OPEN. Bardzo
eleganckie i wyróżniające się opakowanie nawiązuje do
partnerstwa/ sponsoringu destylarni w tym wyjątkowym
turnieju. Micheal Henry, master blender destylarni, stworzył tę
whisky komponując ze sobą 4 podstawowe style powstających
tu whisky, równoważąc owocowy charakter delikatnymi
akcentami torfu i dymu. Whisky zabutelkowana w tradycyjnym
stylu tj. z mocą 46% alkoholu i bez filtrowania na zimno;
wszystko po to by smak był jak najgłębszy i złożony. W nosie
i ustach bogactwo owoców, głównie brzoskwini i gruszki.
Akcenty kremowej wanilii i syropu klonowego dają wrażenie
przyjemnej słodyczy, po której następuje delikatna nuta
torfowa – fantastycznie zwieńczająca finisz.

Loch Lomond Single Grain - to niepowtarzalna whisky, która powstała ze słodowanego jęczmienia i była destylowana
w aparatach Coffeya. Znakomicie oddaje charakter i tradycje tej
położonej nad malowniczym jeziorem Loch Lomond destylarni.
Jest gładka, słodka ale też dosyć złożona co odróżnia ją od
typowych whisky zbożowych. To właśnie użycie słodowanego
jęczmienia i dojrzewanie w najlepszych beczkach
z amerykańskiego dębu dodało jej charakteru i zapewniło
zaskakującą harmonię smaku i aromatu. W nosie aromaty
świeżo ściętego jęczmienia, słodu, biszkoptów, ciastek
maślanych pieczonych jabłek z delikatnym muśnięciem skórki
cytryny. W ustach początek słodki i świeży, sok ananasowy,
słodka wanilia, dębina. Finisz pikantny, korzenny. Sprzedawana
w charakterystycznej, eleganckiej czarnej butelce i tubie.

Kraj: Szkocja; Region: Highland; Producent: Loch Lomond; Poj.:
0,7l; Alk.: 40%
Highland Baron - to uniwersalna i bardzo przystępna whisky
blended z destylarni Loch Lomond skomponowana z destylatów
słodowych i zbożowych dojrzewanych w beczkach
z amerykańskiego dębu. Delikatna i zaskakująco gładka, z lekką
słodyczą karmelu i owoców.

Cena regularna 349,00 PLN

Cena regularna 257,00 PLN

Cena regularna 199,00 PLN

Super cena miesiąca 244,00 PLN

Super cena miesiąca 185,00 PLN

Super cena miesiąca 159,00 PLN

Oszczędzasz 105,00 PLN

Oszczędzasz 72,00 PLN

Oszczędzasz 40,00 PLN

GLENALLACHIE
10 YO

GLENALLACHIE
12 YO

THE IRISHMAN SINGLE MALT

Kraj: Szkocja; Region: Speyside; Producent: Glenallachie; Poj.: Kraj: Szkocja; Region: Speyside; Producent: Glenallachie; Poj.: Kraj: Irlandia; Producent: The Irishman; Poj.: 0,7l; Alk.: 40%
0,7l; Alk.: 57,1%
0,7l; Alk.: 46%
Jest jednym z ciekawszych dostępnych na rynku potrójnie deW tej 10-letniej whisky, Billy Walker chciał pokazać smaki Ten 12-letnia Single Malt określany jest przez Billego Walkera stylowanych irlandzkich single maltów. Został skomponowany
i aromaty GlenAllachie w czystej postaci bez rozcieńczania wodą sercem całej podstawowej linii whisky z Destylarni GlenAllachie. z destylatów, które dojrzewały w beczkach po bourbonie
przed butelkowaniem. Moc 57,1%. Wykorzystane podczas Dojrzewanie w beczkach po sherry Pedro Ximenez, Sherry i beczkach po sherry Oloroso. Każdy rozlew limitowany jest do
dojrzewania beczki z amerykańskiego dębu, beczki po sherry Oloroso oraz beczkach typu virgin oak nadało tej whisky maksymalnie 6000 butelek. Każda butelka zawiera numer
Perdro Ximenez, Oloroso, a także nowe tylko wypalane tzw. aromatów słodkiego karmelu i smaków miodu, wanilii, rozlewu (tzw. batch number) To lekka i gładka whiskey. W nosie
virgin oak nadały tej whisky aromaty i smaki miodu, wanilii, marcepanu i bananów. Moc 46%. Whisky ta jest świetną aromaty dojrzałych owoców, soczyste brzoskwinie, suszone
toffi, marmolady, dzikiej róży i przypraw. Jest to edycja i uniwersalną propozycją dla wszystkich miłośników single morele i owoce tropikalne, z nutami kwiatu pomarańczy
i waniliowych krówek. W ustach waniliowa słodycz, imbir,
limitowana, która trafiła do 12.000 butelek i opisana jest jako maltów ze Speyside.
cynamon, morele, herbatniki i dębina. Finisz dosyć długi, lekko
Batch 1 na etykiecie. Jej wielka popularność sprawiła, że
słodowy ze słodkimi akcentami dębiny.
w przygotowaniu jest już kolejny rozlew (batch2). Z pewnością
możemy tu mówić o butelkach kolekcjonerskich.

+ miniaturka Irishman
Cream za 1 grosz

Cena regularna 179,00 PLN

Cena regularna 199,00 PLN

Cena regularna 199,00 PLN

Super cena miesiąca 139,00 PLN

Super cena miesiąca 149,00 PLN

Super cena miesiąca 149,00 PLN

Oszczędzasz 40,00 PLN

Oszczędzasz 50,00 PLN

Oszczędzasz 50,00 PLN

WRITERS TEARS COPPER POT

NIKKA
FROM THE BARREL

NIKKA
DAYS WHISKY

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

Kraj: Japonia; Producent: Nikka; Poj.: 0,5l; Alk.: 51,4%

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

Writers Tears to delikatna, unikalna kompozycja whiskey single
malt i tradycyjnej Irlandzkiej Pot Still Whiskey produkowanej ze
słodowanego i niesłodowanego jęczmienia. Trzykrotnie
destylowana w alembikach, dojrzewała w beczkach po
bourbonie. W nosie łagodna i słodka, pełna aromatów jabłek,
miodu i wanilii. W ustach miód, wanilia, słód w połączeniu
z nutami toffi, imbiru, dębiny i delikatnych przypraw. Finisz jest
całkiem długi, miękki i słodkawy. Cudownie łatwa do picia świetna dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z whisky.

Wyjątkowy blend będący kompozycją blisko 100-u różnych rodzajów whisky: single malt z Miyagikyo i Yoichi oraz grain
whisky produkowanej z kukurydzy. Whisky dojrzewała głównie
w beczkach po bourbonie, a także w beczkach sherry butt,
świeżych beczkach z amerykańskiego dębu i refill hogshead. Po
zmieszaniu whisky na okres 3-6 miesięcy trafiła do beczek
ponownego użycia. Nikka from the barrel została stworzona aby
pokazać bogactwo aromatów i smaków, które daje beczka,
w tym celu butelkowana jest też z wyższą mocą 51,4%. W nosie
złożona, pełna aromatów lilii, moreli, goździków i skóry.
W ustach potężna, z wyraźnie wyczuwalnymi nutami przypraw,
dębiny, dojrzałych brzoskwiń i karmelizowanych jabłek. Finisz
długi, złożony z lekko słoną nutą, pełen nut dojrzałych śliwek
i brzoskwiń, dębiny i wanilii. Unikalna kwadratowa butelka ma
obrazować silny i bogaty smak znajdującej się wewnątrz niej
whisky.

Najnowsza propozycja od Nikki. Delikatna kompozycja whisky
zbożowej i delikatnie torfowych single maltów. To kolejny
znakomity przykład niespotykanego kunsztu blendowania,
w tej whisky mamy zestawienie aż kilkadziesiąt różnych
destylatów. W aromacie jest subtelna, wyczuwamy nuty moreli,
brzoskwini kwiatów bzu, pomarańczy i wiciokrzewu, a także
odrobinę pieprzu i akcentów dębu. W ustach jest gładka
i owocowa, mocniej zaakcentowane są nuty zbożowe, toffi,
prażonych orzechów i wanilii. Idealna do picia solo lub
w koktajlach. Nietuzinkowy, nowoczesny design butelki
przyciąga nie tylko koneserów, ale również młodszych
konsumentów.

+ miniaturka Irishman
Cream za 1 grosz

Cena regularna 165,00 PLN

Cena regularna 258,00 PLN

Cena regularna 107,00 PLN

Super cena miesiąca 124,00 PLN

Super cena miesiąca 194,00 PLN

Super cena miesiąca 80,00 PLN

Oszczędzasz 41,00 PLN

Oszczędzasz 64,00 PLN

Oszczędzasz 27,00 PLN

FRANCOIS VOYER
V.S

FRANCOIS VOYER V.S.O.P

ALIANCA
VELHA

Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac; Producent: Apelacja: AOC Cognac; Kraj: Francja; Region: Cognac;
Voyer Francois Cognac; Poj.: 0,7l; Alk.: 40%
Producent: Voyer Francois 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 bukiecie 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 koktajlach. Propozycja Francois Voyer: koniak,
lód i tonik lub koniak, lód i soki owocowe.

Ten wspaniały, zrównoważony koniak z apelacji Grande
Champagne jest kompozycją destylowanych na osadach 7 - 14to letnich eau de vie. Dojrzewa w średnio wypalanych beczkach
z dębu Limousin przez 3 lata, następnie leżakuje w starych
beczkach w ciemnej piw- nicy. 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: Portugalia; Producent: Alianca; Poj.: 0,7l; Alk.: 38%
Alianca Velha po raz pierwszy została stworzona niemal sto lat
temu, dziś jest znana i lubiana na całym świecie. Ta brandy,
o pięknej złotej barwie dojrzewała przez 3 lata w beczkach
z portugalskiego dębu. Jej aromat to kompozycja delikatnie
palonej kawy i prażonych orzechów. W ustach jest złożona
i miękka, z aksamitnym, orzechowym finiszem. Świetna jako
zwieńczenie posiłku, jest też znakomitą podstawą koktajli.

Cena regularna 119,00 PLN

Cena regularna 342,00 PLN

Cena regularna 97,00 PLN

Super cena miesiąca 84,00 PLN

Super cena miesiąca 240,00 PLN

Super cena miesiąca 70,00 PLN

Oszczędzasz 35,00 PLN

Oszczędzasz 102,00 PLN

Oszczędzasz 27,00 PLN

WILD TIGER
SPECIAL RESERVE RUM

HAMPDEN
ESTATE JAMAICAN RUM

RON BARCELO CREAM

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

Kraj: Jamajka; Producent: Nikka; Poj.: 0,7l; Alk.: 46%

Kraj: Dominikana; Producent: Ron Barcelo; Poj.: 0,7l; Alk.: 17%

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.

Znakomity rum z Jamajki, który dojrzewał przez 8 lat w tym
wyjątkowym, tropikalnym klimacie. Urzekające i intensywne
nuty karmelizowanego jabłka i słodkich przypraw o delikatnym
akcencie dymu. W smaku gładki i wytrawny; ujawnia bardzo
przyjemne nuty drewna, owoców tropikalnych i żywicy.

Egzotyczny i pyszny likier kremowy zrobiony na bazie rumu
Barceló Anejo. Przepiękny aromat łączący urzekające nuty
kokosa i ananasa z migdałami, mlekiem, wanilią i akcentem
rumu. W Ustach delikatny, ale bardzo bogaty, długo
utrzymujący się smak. Dobra gęstość świadcząca o jakości
i elegancji.

Cena regularna 38 PLN

Cena regularna 79,00 PLN

Cena regularna 34,00 PLN

Super cena miesiąca 32 PLN

Super cena miesiąca 50,00

Super cena miesiąca 26,00 PLN

Oszczędzasz 6 PLN

Oszczędzasz 29,00 PLN

Oszczędzasz 8,00 PLN

STAROSTA

DWÓR POLSKI

GREEN DAY VODKA
PREMIUM

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

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

Znakomita, polska wódka. Trzykrotnie destylowana kompozycja
wysokiej jakości spirytusu zbożowego i krystalicznie czystej
wody. Wódka bardzo chętnie kupowana na bankiety i wesela.
Wódka Starosta doczekała się rozszerzenia linii o wersje
smakowe. Na ten moment dostępne są one tylko w mniejszych
pojemnościach, ale docelowo powstaną też wersje
standardowe. Wiśniówka, Cytrynówka i Pigwówka to ulubione
smaki polskiego konsumenta. Przyjemne, soczyście owocowe
aromaty, ładnie zrównoważone smaki i delikatny finisz to ich
cechy charakterystyczne

Wódka DWÓR POLSKI to nawiązanie do najlepszych tradycji Green Day to ukraińska, certyfikowana wódka ekologiczna. Jest
polskiego gorzelnictwa oraz swoiste świadectwo naszego wódką w 100% stworzoną ze zbożowego spirytusu klasy de luxe.
dziedzictwa narodowego i tożsamości. Wódka typowo polska, To klasyczna wódka o łagodnym, harmonijnym smaku.
produkowana ze starannie dobranych zbóż i krystalicznie czystej
wody. Jako produkt klasy Premium - idealna do picia jak i na
prezenty, szczególnie dla obcokrajowców.

Kraj: Ukraina; Producent: Alef Vinal; Poj.: 0,5l; Alk.: 40%

Twój profesjonalny Doradca
Tel. +48 535 074 717
Tel. +48 535 970 770
Sierpień 2019
obowiązuje od 1 do 31 sierpnia 2019, lub do
wyczerpania asortymentu
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