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Kraj: Argentyna; Poj.: 0,75l

Kompozycja odmian Torrontes i Chenin Blanc
o połyskliwej, jasnosłomkowej szacie. W Nosie
pełne aromatów białych kwiatów i owoców
tropikalnych. Świeże wino z dobrze
zbalansowaną kwasowością, o posmaku białych
brzoskwiń i owoców egzotycznych.

Kraj: Australia; Poj.: 0,75l

Część tego Chardonnay fermentowała
w beczkach z francuskiego dębu, a następnie
całość dojrzewała w beczkach na osadzie przez
10 miesięcy. Aromat brzoskwini, owoców
pestkowych z odrobiną orzechów nerkowca.
Na języku jest złożone i ładnie zrównoważone
z dobrą kwasowością. W smaku jako pierwsze
ujawniają się brzoskwinia i nektarynka, za
którymi idą nuty śmietany i orzechów. Długi,
owocowy finisz.

MCWILLIAM’S THE LAIRA CHARDONNAY

Kraj: Francja; Poj.: 0,75l

Ten znakomity, 100% Viognier w 15%
fermentuje i dojrzewa w dębowych beczkach.
W efekcie powstaje wino o jasnozłotej barwie i
bogatym, eleganckim aromacie, w którym

dominują suszone owoce, brzoskwinie i fiołki
z nutami miodu i wanilii. Usta świeże,
owocowe z długim i lekko tostowym finiszem.

ARROGANT FROG LILLY PAD VIOGNIER

Kraj: Hiszpania; Poj.: 0,75l

100% Albarino z hiszpańskiego Rias Baixas.
Błyszcząca, słomkowo-żółta barwa z zielonymi
refleksami. Aromat białych kwiatów, ananasa,
gruszki z odrobiną cytrusów. W smaku świeże,
z dobrą kwasowością i nutami cytrusów,
zielonego jabłka i wiosennych kwiatów.
Znakomite do przystawek, sushi, owoców
morza, ryb i drobiu.

PACO & LOLA VINA VEDRA ALBARINO

Kraj: Niemcy; Poj.: 0,75l

To białe, delikatne wino jest idealne dla
wszystkich, którzy lubią wina o niższej
kwasowości. Bardzo delikatne, ze sporym
cukrem resztkowym. Dobre do prostych dań,
a przede wszystkim jako towarzysz relaksu

w hamaku w gorące dni.

WEINBIET KERNER MEERSPINNE

Kraj: USA; Poj.: 0,75l

To klasyczne, kalifornijskie Chardonnay - świeże
z delikatnym akcentem dębiny i aromatycznymi
nutami cytrusów. Typowa maślana nutą
zachwyci wielbicieli prostej elegancji.

STONEWOOD CHARDONNAY

Pakiet biały:

Karnawał dookoła świata
Cena regularna: 252 PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

QUATTROCCHI INTUICION  
TORRONTES - CHENIN BLANC

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



CASAS PATRONALES 
CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Winnice Casas Patronales usytuowane są na
pięk- nych terenach Doliny Maule. Region ten
słynie z produkcji znakomitych win. Ten
Cabernet Sauvignon dojrzewał przez
3 miesiące w dębowych beczkach i wyróżnia
się głęboką, czerwoną szatą oraz intensywnym
zapachem czarnej porzeczki i owoców leśnych.
Wino pełne w Ustach, krągłe i zrównoważone
z długim finiszem i miękkimi taninami.
Doskonale komponuje sie z większością czer-
wonych mięs, serami oraz kuchnią
meksykańską.

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino zbudowane w 100% z odmiany Carme-
nere, dojrzewało przez 3 miesiące w beczkach.
Intensywnie czerwona szata. W Ustach bogate
aromaty czerwonych owoców i konfitury
wiśniowej mieszają się z typowymi dla tej
odmiany nutami zielonego pieprzu. Miękkie
i aksamitne z łagodnymi taninami. Polecamy
do drobiu, makaronów oraz łagodnych serów.

CASAS PATRONALES CARMENERE

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Bardzo przyjemne wino skomponowane
wyłącz- nie ze szczepu Merlot. Krótkie
dojrzewanie przez 3 miesiące w dębie
amerykańskim nadało mu piękny zapach
suszonej śliwki z akcentami wanilii i ziołowym
wykończeniem. To eleganckie i dobrze
zrównoważone wino z bogatym, nieco
ziemistym finiszem. Przepiękna ciemno -
czerwona szata z rubinowymi refleksami.
Najlepiej podawać z łagodnie przyrządzonym
mięsem, pizzą, pastą lub serami.

CASAS PATRONALES MERLOT

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino to jest świetną kompozycją oddającą
charakter gron Syrah (50%), Malbec (35%) oraz
Viognier (15%). Jest świeże, bardzo
aromatyczne i ładnie zrównoważone.
Intensywna rubinowa barwa, aromaty
kwiatowe z nutami jeżyn, jagód i mlecznych
deserów. W smaku przyjemne, krągłe z mocno
wyczuwalną morelą i tostami. Świetne do
czerwonych mięs, dojrzewających wędlin,
makaronów i owoców marynowanych w winie.

CASAS PATRONALES RESERVA 
CABERNET/CARMENERE

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Wino o zadziwiająco mineralnym charakterze
charakterystycznym dla gliniastych gleb
regionu. Kompozycja Cabernet Sauvignon
(75%) i Carme- nere (25%) o świeżym aromacie
czarnych wiśni i pikantnym finiszu. W Ustach
odnajdziemy dosko- nałe połączenie struktury
i gładkości z przewagą czarnych owoców,

tytoniu i wanilii, a także słod- kich tanin. 40%
wina leżakowało oddzielnie przez 6 miesięcy,
a następnie po skupażowaniu całość jeszcze
3 miesiące w beczkach z amerykańskiego
i francuskiego dębu. Doskonale nadaje się jako
dodatek do czerwonych, duszonych mięs,
pieczo- nego indyka oraz serów.

Kraj: Chile; Poj.: 0,75l

Bukiet tego intensywnie rubinowego wina
stano- wi doskonałe połączenie aromatów
świeżych czerwonych owoców i delikatnych,
ciepłych nut czekolady. Syrah to soczyste wino
o doskonałej strukturze z gładkimi taninami
i nutami czereśni, truskawek i wanilii oraz
świeżym i długimi finiszu. Leżakowane
6 miesięcy w beczkach z amerykań- skiego
i francuskiego dębu (tylko 40% kompozycji).
Doskonale nadaje się jako dodatek do
czerwonych mięs, kaczki, dojrzałych serów oraz
tart.

CASAS PATRONALES RESERVA SYRAH

Pakiet czerwony:

Karnawał w Chile
Cena regularna: 254,49PLN

Super cena miesiąca: 200 PLN

CASAS PATRONALES  TRIVARIETAL  
SYRAH - MALBEC – VIOGNIER

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



Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l Kolor czerwone; Rodzaj
wytrawne

Klasyczny Cabernet Sauvignon ze starych
nasadzeń, położonych na gliniastych glebach
okolic Piave. Wino o połyskliwej, intensywnie
rubinowej szacie, pełne aromatów dojrzałych
czerwonych owoców i czarnej porzeczki.
W Ustach miękkie, ale dobrze zbudowane,
z wyczuwalną taniną i posmakiem owoców
leśnych. Leżakuje w beczkach na osadzie przez
8 do 12 miesięcy. Świetne do sosu boloń-
skiego i czerwonych mięs – zwłaszcza duszonej
wołowiny.

DE STEFANI CABERNET SAUVIGNON

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l; Kolor czerwone; Rodzaj
wytrawne

Czerwone wino skomponowane z włoskiej
odmiany Refosco, dojrzewane na osadzie
w dębowych beczkach przez kilka miesięcy.
Posiada wyczuwalne aromaty leśnych jagód,
nieco pieprzu i wanilii. W Ustach gładkie
i krągłe, z wyczuwalną przyjemną taniną.
Znakomite do duszonych i pieczonych mięs
– wieprzowiny, wołowiny i jagnięciny.
Doskonałe również do dojrzewających serów.

REDENTORE REFOSCO

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l Kolor czerwone; Rodzaj
wytrawne

Klasyczna Valpolicella skomponowana ze
szczepów typowych dla regionu: Corvina
Veronese, Rondinella i Molinara. Winogrona
zbierane są ręcznie, a następnie dokładnie
selekcjonowane. Gotowe wino dojrzewa
3 miesiące w butelce. W Ustach jest owocowe
i żywe, pełne aromatów wiśni i fiołków.

SPERI VALPOLICELLA CLASSICO

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l ; Kolor czerwone; Rodzaj
wytrawne

Wino skomponowane wyłącznie z ręcznie
zbieranych gron Merlot. Dojrzewało od 8 do 14
miesięcy w beczkach z francuskiego
i amerykańskiego dębu. Urzekająca rubinowa
barwa z fioletowymi refleksami. Bukiet i smak
intesywnie owocowe z delikatnym, pikantnym
akcentem.

TENUTA VALLESELLE MERLOT

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l Kolor białe; Rodzaj wytrawne

Delikatne wino zbudowane na bazie szczepów
Garganega (80%) i Trebbiano (20%),
porastających najlepiej położone winnice
regionu. Ręczny zbiór, staranna selekcja gron,
bardzo delikatnie wyciska- nie i fermentacja
w kontrolowanej, niskiej temperaturze
sprawiły, że otrzymane wino jest bardzo
świeże, a jednocześnie dość pełne. W Ustach
wytrawne, owocowe z delikatnym,
migdałowym finiszem. Świetne jako aperitif,
do różnorodnych przystawek, dań z drobiu,
sałatek, ryb oraz dań na bazie jajek.

TENUTA VALLESELLE SOAVE

Kraj: Włochy; Poj.: 0,75l Kolor białe; Rodzaj wytrawne

Eleganckie i czyste Pinot Grigio, leżakowane na
osadzie w stalowych tankach i kontrolowanej
temperaturze. Owocowe i aromatyczne,
z nutami orzechów i prażonych migdałów.
W Ustach dość rześkie, z doskonale
zbalansowaną mineralnością. Dobrze
komponuje się z wieloma przystawkami,
risotto z warzywami i rybami z grilla.

REDENTORE PINOT GRIGIO

Pakiet konesera:

Karnawał w Wenecji
Cena regularna: 338 PLN

Super cena miesiąca: 270 PLN

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



Kraj: Chile    Producent: Tabali     Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 14%

Typowa dla Syraha głęboka czerwona barwa z fioletowymi
refleksami. W Nosie aromaty świeżych wiśni i jeżyn z nutami
fiołków i czarnego pieprzu. Korzenny charakter wina łagodzi
eleganckie dotkniecie dębiny i dymu. W Ustach pełne,
zbalansowane z bardzo intensywną koncentracją owoców
i aksamitnymi taninami. Aromaty dębowej beczki idealnie
zintegrowane z owocem nadają winu głębi. Długi i miękki finisz.

Rabat

30%

Cena regularna 199PLN 

Super cena miesiąca 139,30 PLN

Kraj: Francja     Producent: Brunel de la Gardine    Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 12,5%

Crozes - Hermitage to największa apelacja północnej części Doliny
Rodanu. Bezpośrednio graniczy z Hermitage i obydwie dzielą to
samo terroir. Crozes - Hermitage Brunel de La Gardine
skomponowane jest w 100% ze szczepu Syrah. Dojrzewało 12
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Barwa wina jest bardzo
ciemna i intensywna, niemal czarna. W Nosie wyczuwalne
aromaty poszycia leśnego i czarnych owoców: jeżyn, jagód i
porzeczek. Usta bardzo eleganckie i miękkie z dobrze
zbalansowanymi taninami. Doskonałe wino ze swojej apelacji.

Rabat

30%

Cena regularna 90PLN 

Super cena miesiąca 63,00 PLN 

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

Kompozycja gron Tempranillo, Graciano i Mazuelo. Dojrzewa
w no- wych beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu przez
24 mie- siące, a następnie przez kolejne 36 miesięcy
w butelce. Barwa rubi- nowa o średniej głębi. Bukiet złożony,
a w nim: dojrzałe, czerwone owoce, lukrecja, zioła, pieprz
i cynamon. W Ustach krągłe i jedwabiste. Wspaniały, delikatny
finisz o długim i bardzo przyjemnym posmaku. Rekomendowana
dekantacja na minimum 30 minut przed spożyciem.

Rabat

30%

Cena regularna 135PLN 

Super cena miesiąca 94,50 PLN

Selekcja win z rabatem 30%!

TABALI  PAYEN BRUNEL DE LA GARDINE  

CROZES HERMITAGE

NAVAJAS  GRAN 

RESERVA

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



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

Wszystkie winogrona użyte do stworzenia Vineyard Selection
Shiraz przeszły ręczną selekcję, następnie po tłoczeniu poddane
zostały maceracji na zimno przez trzy dni przed rozpoczęciem
fermentacji. Wino dojrzewa 24 miesiące w beczkach z dębu
francuskiego pierwszego (40%), drugiego (30%) i trzeciego użycia
(30%). W Nosie wyczuwalna czarna porzeczka, śliwka oraz zioła.
Usta są finezyjne, o dobrej strukturze i zbalansowanych dębem
taninach z posmakiem czarnych owoców. Wino z potencjałem
leżakowania ok. 7 lat.

Rabat

30%

Cena regularna 73,5PLN 

Super cena miesiąca 51,45 PLN

Kraj: USA    Producent: Blue Moon     Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 14%

Ten pełen temperamentu szczep winorośli dojrzewa w chłodnym
klimacie południowych obszarów dwóch kalifornijskich regionów
winiarskich: Napa i Sonoma. Powstaje z niego wspaniałe wino,
którego złożonym aromatom towarzyszą delikatne wiśniowe
malinowe smaki. Wspaniale komponuje się z pieczeniami,

kurczakiem oraz grillowanym lub pieczonym łososiem.

Rabat

30%

Cena regularna 116PLN 

Super cena miesiąca 81,20 PLN

Kraj: Włochy     Producent: Speri    Rodzaj: Wino
Poj.: 0,75l    Alk.: 13,5%

Klasyczna Valpolicella skomponowana ze szczepów typowych dla
regionu: Corvina Veronese, Rondinella i Molinara. Winogrona
zbierane są ręcznie z najlepszej, położonej na wzgórzu winnicy,
gdzie krzewy najlepiej wystawione są na działanie słońca.
Następnie owoce zostają przetransportowane do suszarni, gdzie
w idealnych warunkach (tem- peraturze, wilgotności i wentylacji)
zostają podsuszone do uzyskania większej koncentracji. Gotowe
wino dojrzewa 24 miesiące w beczkach z dębu słoweńskiego,
następnie 12 miesięcy w butelce. W kieliszku zachwyca
intensywną, rubinowa barwą, bogatym bukietem z eleganckimi
nutami pieprzu i dojrzałych owoców leśnych.

Rabat

30%

Cena regularna 119PLN 

Super cena miesiąca 83,30 PLN

Selekcja win z rabatem 30%!

KLEINE ZALZE VINEYARD  

SELECTION SHIRAZ

SILVER PEAK CARNEROS

PINOT NOIR

SPERI SANT URBANO  

VALPOLICELLA

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



SCHMIT

SCHMITT SOHNE  
GLUHWEIN 1L

Kraj: Niemcy    Producent: Schmitt Sohne    Rodzaj: Wino
Poj.: 1l    Alk.: 8,5%

Rabat

20%

Cena regularna 23PLN 

Super cena miesiąca 18,40 PLN

Glühwein, znany u nas jako grzane wino, jest w Niemczech i Austrii
symbolem adwentu i nieodłącznie kojarzy się ze Świętami Bożego
Narodzenia. To trunek idealny na rozgrzewkę w zimowe wieczory, po
dniu spędzonym na nartach, sankach czy długich spacerach w śnieżno-
mroźnej scenerii. Do tej pory żeby mieć w Polsce dobrej jakości grzane
wino trzeba było kupić przyzwoitej jakości normalne wino i doprawić je
pomarańczą, cynamonem, miodem i goździkami. Dziś można to zrobić
dużo prościeji wykorzystać gotową kompozycję od naszego niemieckiego
producenta Schmitt Söhne. To bardzo smaczne, delikatne, półsłodkie
wino w butelce z przepiękną, świąteczną etykietą.

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



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

Irlandzki single malt dojrzewany minimum 10 lat w beczce po bo-
urbonie. W aromacie znajdujemy zielone jabłka, owoce pestkowe,
nugat i odrobinę wanilii, w smaku natomiast jest mniej owocowa,
bardziej słodowa z silnym akcentem toffi. Długi, lekko pikantny
finisz z nutką mlecznej czekolady.

Rabat

26,45%

Cena regularna 189PLN 

Super cena miesiąca 139 PLN

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

Irlandzka blended whiskey skomponowana z 25% z destylatów
słodo- wych (reszta to destylaty zbożowe). Dojrzewała
w beczkach po bour- bonie (zbożowa) i po sherry (jęczmienna)
Aromat słodowy z dobrze wyczuwalnym świeżo mielonym
pieprzem i cytryną. W Ustach słodka, cytrusowa z odrobiną gałki
muszkatołowej.

Rabat

26,35%

Cena regularna 129PLN 

Super cena miesiąca 95 PLN

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

The Pogues Irish Whiskey to unikalny blend, w którym znajdziemy
50% whisky single malt w dwóch rodzajach: 10-letni single malt
dojrzewany w beczkach po sherry oraz 7-letni single malt
dojrzewany w beczkach po bourbonie. Drugie 50% składu
stanowi 4-letnia whisky zbożowa dojrzewana w beczkach po
bourbonie. Trunek ma aromat pełen nut słodowych i siekanych
orzechów. W smaku delikatnie słodki, gładki, a jednocześnie
intensywny. Produkowana wyłącznie z lokalnie rosnących zbóż
i źródlanej wody, jest destylowana w małych alem- bikach
destylarni West Cork. Nazwa tej whiskey wzięła się od nazwy
popularnego w Irlandii folkowo-punkowego zespołu The Pogues.

Rabat

30%

Cena regularna 185PLN 

Super cena miesiąca 129,50 PLN

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

WEST CORK 

10YO SINGLE MALT

WEST CORK BLENDED 

BOURBON CASK

WEST CORK THE POGUES



Kraj: Szkocja    Producent: GlenDronach
Rodzaj: Single Malt     Poj.: 0,7l    Alk.: 46%

Nazwa Hielan, to w jednym ze szkockich dialektów po prostu
Highland. GlenDronach 8YO Hielan to idealny przedstawiciel tego
regionu i destylarni. Ta wyjątkowa whisky jest dojrzewana
w beczkach po bourbonie i po sherry. Niefiltrowana na zimno,
o naturalnym kolorze i butelkowana z mocą 46% przedstawia
wszystkie tradycyjne cechy trunków z tej okolicy. Aromaty
kwiatów pomarańczy, rodzynek, dojrzałych, żółtych śliwek
z dotknięciem nut maślanych i waniliowych. W Ustach żwawa,
z wyczuwalnymi rodzynkami, herbatnikami imbirowymi, dżemem
morelowym, a wszystko to otoczone toffi, kakao i prażonymi
migdałami.

Kraj: Szkocja    Producent: Kilchoman
Rodzaj: Single Malt     Poj.: 0,7l    Alk.: 46%

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.

Kraj: Szkocja    Producent:  Loch Lomond
Rodzaj: Blended     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 229 PLN 

Super cena miesiąca 169,46 PLN

Cena regularna 277 PLN

Super cena miesiąca 193,90 PLN

Cena regularna 79 PLN 

Super cena miesiąca 55,30 PLN

GLENDRONACH  8 YO 

HIELAN

KILCHOMAN  SINGLE 

MALT  MACHIR BAY

GLENGARRY BLENDED 

SCOTCH WHISKY

Rabat

30%
Rabat

30%
Rabat

26%

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



Kraj: Francja    Producent: Guy Lheraud Cognac
Rodzaj: Cognac    Poj.: 0,7l     Alk.: 40%

Koniak pochodzący z winnic Małej Szampanii, o głębokim
złotożółtym kolorze. Nazwa V.S (z ang. very special) oznacza, że
jest to koniak starzony minimum 2 lata. Lheraud V.S. dojrzewał w
beczkach przez 3 lata. Zarówno w Nosie jak i w Ustach dominują
przyjemne aromaty grejpfruta z subtelną nutką wanilii oraz
dotknięciem śmietanki.

Kraj: Francja    Producent: Guy Lheraud Cognac
Rodzaj: Cognac    Poj.: 0,7l     Alk.: 40%

Koniak V.S.O.P (czyli very special old pale) jest leżakowany w
beczkach przez 5 lat. Charakteryzuje się złoto-żółtą barwą oraz
żywymi aromatami z subtelnym akcentem wanilii oraz owoców
cytrusowych. W Ustach jest dobrze wyważony z dominującą nutą
suszonych grejpfrutów oraz muśnięciem wanilii i cytrusów. .

Rabat

25%

Cena regularna 289PLN 

Super cena miesiąca 216,75 PLN

LHERAUD

V.S COGNAC

LHERAUD

V.S.O.P COGNAC

Cena regularna 179PLN

Super cena miesiąca 134,25PLN

Rabat

25%

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



Kraj: Polska     Producent: Polanin    Rodzaj: Wódka
Poj.: 1l    Alk.: 40%

Wódka DWÓR POLSKI to nawiązanie do najlepszych tradycji
pol- skiego 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.

Rabat

20%

Cena regularna 85PLN 

Super cena miesiąca 68,00 PLN

Kraj: Polska     Producent: Polanin    Rodzaj: Wódka
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.

Rabat

10%

Cena regularna 27,5PLN 

Super cena miesiąca 24,75 PLN

DWÓR POLSKI 1l. STAROSTA  WÓDKA

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



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

Świeży i krystalicznie czysty rum, leżakowany krótko w beczkach z
amerykańskiego dębu dla wzbogacenia aromatów, następnie
filtro- wany przez filtry węglowe aby zachować przejrzystą barwę.
Podczas degustacji wyczuwalne aromaty zielonych bananów i
białego pieprzu. W Ustach miękki i gładki na początku, przechodzi
w wytrawny, dobrze zbudowany trunek z nutami słodyczy
banana, lekkim posmakiem cynamonu i różowego pieprzu. Finisz
długi i zbalansowany, wy- trawny. Ron Barcelo Blanco to idealny
składnik wyśmienitych koktajli np. Mojito, Daiquiri czy Pina
Colada.

Rabat

24%

Cena regularna 79PLN 

Super cena miesiąca 60,04 PLN

Kraj: Meksyk     Producent: Tequilera Triangulo    Rodzaj: Tequila
Poj.: 0,75l    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- owo- cowa, intensywna z dość długim
finiszem.

Rabat

25%

Cena regularna 89PLN 

Super cena miesiąca 66,75 PLN

Kraj: USA    Producent: Sazerac    Rodzaj: Rum
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Black Magic powstał na bazie jasnego i ciemnego rumu z
dodatkiem różnych przypraw, których kompozycja jest ściśle
chronioną tajemnicą producenta. W zapachu i smaku na pierwszy
plan oprócz typowych dla rumu akcentów wybijają się goździki,
kokos, masło i cynamon. Pełen smak pozwala na picie go solo ale
też sprawia, że jest idealną bazą do wielu koktajli.

Rabat

27%

Cena regularna 109PLN 

Super cena miesiąca 79,57 PLN

RON BARCELO 

BLANCO

BLACK MAGIC

RUM SPICED

ALMA AZTECA 

JOVEN GOLD

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



Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 20%

Rabat

20%

Cena regularna 76PLN 

Super cena miesiąca 60,80 PLN

Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 20%

Rabat

20%

Cena regularna 72PLN 

Super cena miesiąca 57,60 PLN 

Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 20%

Rabat

20%

Cena regularna 79PLN 

Super cena miesiąca 63,20 PLN

WENNEKER  AMARETTO WENNEKER 

BLUE CURACAO 0,7L

WENNEKER CREME DE 

CACAO WHITE 0,7L

Intensywnie niebieski likier o smaku cytrusów. Przejrzysty likier o słodkim smaku kakao.Bursztynowy likier o smaku migdałów 
z przyjemną goryczką w posmaku.

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



Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 20%

Rabat

20%

Cena  regularna 75PLN

Super cena  miesiąca 60,00 PLN

Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 20%

Rabat

20%

Cena  regularna 75PLN

Super cena  miesiąca 60,00 PLN 

Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 40%

Rabat

20%

Cena  regularna 98PLN

Super cena  miesiąca 78,40 PLN

Kraj: Holandia    Producent: Wenneker     Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 27%

Rabat

20%

Cena  regularna 84PLN

Super cena  miesiąca 67,20 PLN

WENNEKER  

GOLD LIQUEUR

WENNEKER  

PARFAIT AMOUR
WENNEKER  

PASSION FRUIT

WENNEKER  

TRIPLE SEC 40%

Przejrzysty likier z pływającymi listkami złota. 
Smak cynamonu i owoców cytrusowych

Likier o elektryzującej różowo- czerwonej barwie
i smaku owoców marakuji

Przejrzysty likier o smaku pomarańczy. 
Niezastąpiony składnik wielu koktajli.

Fioletowy likier o smaku „idealnej miłości” –
mieszanki wiśni z pomarańczą.

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



Kraj: Holandia     Producent: BABCO Europe Limited    Rodzaj: Likier
Poj.: 0,7l    Alk.: 15%

COLA CUBED & CHERRY CUBED w butelkach o pojemności 700 ml
to likiery o mocy 15% alkoholu. Inspiracja charakteru tych
napojów i stylizacja butelki zaczerpnięte zostały z rozwijającego
się na początku XX w. kubizmu. Cola Cubed produkowany jest z
ręcznie zbieranych orzeszków brazylijskiej coli oraz hiszpańskich
cytrusów. Składniki te w różnych częściach globu uważane są za
specyfik poprawiający samopoczucie, redukujący uczucie głodu i
wspomagający trawienie, a Cola Cubed to jedyny na świecie likier
z ich posmakiem. Cherry Cubed to z kolei likier wiśniowo-
cytrusowy powstający w procesie infuzji owoców, płatków róż i
korzeni egzotycznych, połączonych ze skoncentrowanym sokiem
wiśniowym oraz alkoholem.

Kraj: Holandia    Producent: BABCO Europe Limited    Rodzaj: Likierl    Poj.: 0,5l     Alk.: 15%

MICKEY FINN SOUR LIQUORS Kierując się ponad stuletnią historią Mickey Finna, perfekcyjnym opanowaniem unikalnej
fermentacji jabłek oraz znajomością naturalnych aromatów, wypuszczono na rynek serię najlepszych na świecie likierów
jabłkowych w sześciu nietuzinkowych wariantach i butelkach o pojemności 500 ml. SOUR BLUBERRY, BUTTERSCOTCH, PRICKLY
PEAR, SOUR RASPBERRY, IRISH GREEN APPLE oraz TOFFEE APPLE to produkty w 100% naturalne, wykonane z prawdziwie
sfermentowanego soku jabłkowego i naturalnych aromatów z niskokaloryczną stewią. Podążając za nowymi trendami przy
produkcji kolejnych infuzji, marka ta przeznaczona jest dla konsumentów obu płci. Produkt przeznaczony jest do popijania
podczas wszelkiego rodzaju spotkań.

Super oferta miesiąca 80 PLN/szt. Super oferta miesiąca 46,50 PLN /szt. Super oferta miesiąca 49 PLN/szt.

Kup 3 likiery, a dwa kolejne po 1zł.Kup jeden likier, a drugi  
weź za 1zł.

COLA  

CUBED

CHERRY  

CUBED
MICKEY FINN:  APPLE, 

BLUEBERRY, RASPBERRY,

BUTTERSCOTCH

MICKEY FINN:  

STRAWBERRY

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


