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Domaine des Hâtes 
Petit Chablis 0,75l

Retrò Primitivo  
di Manduria 0,75l

Tourelle de Mandeloise 
AOC Bordeaux 0,75l

Pinord Diorama Chardonnay 
Organic DO Penedes 0,75l

Benvenuto  
Pinot Grigio 0,75l

Retrò Appassimento 
Rosso Puglia 0,75l

Tourelle De Mandeloise 
Bordeaux Moelleux 0,75l

Wino białe wytrawne. To fran-
cuskie chardonnay jest mocno 
owocowe, łatwe do picia, charak-
teryzujące się bardzo świeżymi 
aromatami cytrusów.

Włoskie wino czerwone ze środ-
kowej Apulii, z regionu Tarent. 
Powstaje ze szczepu primitivo. 
Barwa intensywnie purpurowa, 
w miarę starzenia nabiera odcie-
nia bursztynowego.

Wyborne czerwone, wytrawne 
wino, klasy Appellation Bordeaux 
Protégée powstałe z wyselekcjono-
wanych gron szczepów Merlot, Ca-
bernet Franc i Cabernet Sauvignon.

Pinord Diorama Chardonnay Penedes to białe wino wytrawne 
z hiszpańskiej Katalonii. Produkowane ze szczepu chardonnay. 
Wino z organicznej uprawy. Wino o wielkiej intensywności, 
tropikalnych aromatach, wśród których wyróżniają się ananas, 
marakuja czy banan.

Białe, wytrawne wino powstałe 
ze specjalnie wyselekcjonowa-
nych gron szczepu Pinot Grigio 
wzrosłych w winnicach słonecz-
nej Apulii.

Włoskie wino czerwone ze środ-
kowej Apulii, z regionu Tarent. 
Kupaż szczepów: negroamaro, 
malvasia, merlot i cabernet. 
Barwa ciemnopurpurowa prze-
chodząca w brunatną.

Przyjemne białe, półsłodkie 
wino klasy Appellation Bordeaux 
Protégée, powstałe z wyselekcjo-
nowanych gron szczepu Sémillon. 
Zachwyca niezwykłym bukietem.

34 zł / netto

62 zł / netto

89 zł / netto

34 zł / netto

62zł / netto

29 zł / netto

45 zł / netto

Wino
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Perpiero Tenuta Moraia  
Maremma Toscana w skrzyni 0,75l x 3

Wino włoskie, z samego serca regionu Maremma Toscana w połu-
dniowej Toskanii, czerwone, wytrawne, o intensywnej rubinowej 
barwie z purpurowym refleksem, świeżym aromacie ciemnych wiśni, 
jeżyn, czarnej porzeczki z nutką cynamonu i wanilii, w smaku pełne, 
intensywne, wyczuwalna słodycz owoców jagodowych.

1180 zł / brutto

Venta del Puerto 
Nº18 0,75l

Keerk Legend  
of Armenia 0,75l

Kipu  
Malbec 0,75l

Venta del Puerto 
Nº12 0,75l

Keerk Legend  
of Armenia 0,75l

Winogrona szczepu: Cabernet Sau-
vignon, Tempranillo, Merlot, Syrah, 
dojrzewające przez 18 miesięcy w 
beczkach z francuskiego dębu, dają 
to wykwintne wino o świetlistej, 
głęboko czerwonej barwie.

To pełne wino o dobrze zrówno-
ważonej kwasowości i wyraźnych 
taninach. Jego hipnotyzujące 
wykończenie ujawnia hojne nuty 
miodu, lauru i wanilii - ostateczne 
połączenie naturalnej harmonii.

Wytrawne czerwone wino. Intensywne, 
korzenne, słodkie aromaty z nutami 
czerwonych owoców oraz kwiatów 
typu fiołek. W ustach delikatne, aksa-
mitne, świeże, dobrze zbalansowane.

Intensywna wiśniowa barwa, 
promieniująca rubinowymi 
refleksami oraz doskonała 
klarowność tego wytwornego 
wina współgrają z wykwintnym 
korzennym bukietem.

Świetliście złote wino jest produktem 
najlepszych gron rdzennego szczepu 
Kangun. Wino to odznacza się wy-
śmienitą równowagą pomiędzy deli-
katnością aromatów i wyrazistością
posmaku.

Wino

Primitivo Di Manduria 
Riserva 0,75l

To czerwone wino Mandorla oferuje 
w nosie obfite owocowe aromaty, 
takie jak: śliwki, wiśnie morele, czarne 
porzeczki i rodzynki połączone z nutami 
drewna, gorzkiej czekolady.

29 zł / netto

39 zł / netto

119 zł / netto

43 zł / netto

39 zł / netto

79 zł / netto
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Jack Daniels No. 7 
0,7l

Jim Beam  
Double Oak 0,7l

Auchentoshan  
12 YO 0,7l

Jim Beam  
Black 0,7l

Jim Beam  
Rye 0,7l

Wysokiej jakości whisky o niepo-
wtarzalnym, łagodnym smaku. Jej 
unikalny smak zawdzięczany jest 
prawie dziesięcio- dniowej filtracji 
destylatu przez 3- metrową war-
stwę klonowego węgla drzewnego.

Na pierwszy plan wysuwa się smak 
karmelu oraz toffi, nie brakuje także 
nut świeżej wanilii. Tak bogaty 
bukiet smaków uzyskuje się w na-
stępstwie dojrzewania w dwóch 
rodzajach beczek.

To delikatna w smaku i aroma-
tyczna whisky typu single malt, 
produkowana w szkockim re-
gionie Lowlands, na północ od 
miasta Glasgow.

Jim Beam Black leżakowany jest aż 
sześć lat, co określa się mianem 
“Triple Mature”. Trunek ma 43 procent 
zawartości alkoholu i charakteryzuje 
się zgrabnym połączeniem aromatu 
drewna beczki z nutą pieprzu.

W zapachu wyczuwalny przyjemny 
aromat gałki muszkatołowej, pieprzu 
i świeżych jabłek. W smaku zdecydo-
wanie pieprzny z nutami cynamonu 
i mięty, zakończony lekko słodkim, 
ale wyraźnym finiszem.

Whisky & Bourbon

To delikatna, lecz bogata w smaku 
whisky single malt o mocy 43%, 
produkowana w szkockim re-
gionie Lowlands, na północ od 
Glasgow.

To, co wyróżnia whisky Au-
chentoshan 18YO, spośród 
prawie wszystkich whisky 
single malt, to sposób desty-
lacji, który jest powtarzany 
trzykrotnie.

Auchentoshan  
American Oak 0,7l

To delikatna whisky single malt 
o aromacie wanilii i kokosa 
produkowana w regionie Low-
lands, na północ od Glasgow. 
Jest przystępna w odbiorze, 
słodkawa i aromatyczna.

Auchentoshan  
Three Wood 0,7l

Auchentoshan  
18 YO 0,7l

109 zł / netto 199 zł / netto

74zł / netto

69 zł / netto

99 zł / netto 259 zł / netto

74 zł / netto

74 zł / netto
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Benriach 10 YO 
The Original Ten 0,7l

Benriach 12 YO 
The Smoky Twelve 0,7l

Benriach 21 YO 
The Twenty One 0,7l

Benriach 10 YO 
The Smoky Ten 0,7l

Benriach  12 YO 
The Twelve 0,7l

BenRiach 10 yo posiada aromatyczny 
zapach: cytrusy, cynamon i orzechy 
mieszają się z zielonymi jabłkami, 
gałką muszkatołową oraz toffee. Smak 
to połączenie gruszek, jabłek i pie-
czonego banana z brązowym cukrem, 
goździkiem i czarnym pieprzem.

Dwunastolatek funduje akcenty 
soczystych owoców, nuty orze-
chów, brązowego cukru oraz 
niuanse klasycznego popiołu 
z ogniska. Benriach został pod-
dany butelkowaniu z popularną 
mocą 46% alkoholu.

Whisky, dojrzewająca przez co 
najmniej 21 lat w czterech rodza-
jach beczek: po burbonie, dębo-
wych użytych po raz pierwszy, po 
sherry Pedro Ximenez oraz po 
czerwonym winie.

Dymny i mocno torfowy 
10-latek szkockiej destylarni 
Benriach to najnowszy wypust 
marki, zaprezentowany świa-
tu w 2020 roku. Intensywny 
i bogaty w aromaty single malt 
stanowi kontynuację serii.

Trunek dojrzewał w beczkach po 
sherry, porto i bourbonie przez 
co najmniej 12 lat. Zachwyca 
accentami kawy z cynamo-
nem, falami soczystych śliwek 
i elementami słodkiego syropu 
klonowego.

Produkowana w jednej z najstar-
szych destylarni Szkocji.  
Bowmore 15 YO to szkocka whisky 
dojerzewająca w wyjątkowej 
kombinacji beczek po burbonie 
i Sherry Oloroso.

Jest to whisky single malt  
zaliczana do gatunku N.A.S. 
Odznacza się słonawym, lekko 
dymnym zapachem z wyraźnymi 
akcentami karmelu i cytrusów.

Bowmore  
12 YO 0,7l

To przedstawiciel dymnej whisky 
z Islay. Szereg zapachów otwiera 
woń morskiego wybrzeża, prze-
chodząc w akcenty owocowe 
na czele z pomarańczą, cytryną 
i ananasem.

Bowmore Darkest  
15 YO 0,7l

Bowmore  
No.1 0,7l

Whisky & Bourbon

699 zł / netto 269 zł / netto

199 zł / netto

159 zł / netto

159 zł / netto 149 zł / netto

199 zł / netto

159 zł / netto
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Woodford 
Reserve 0,7l

Ardmore  
Legacy 0,7l

Maker’s  
Mark 0,7l

Gentleman  
Jack 0,7l

Kalendarz Adwentowy  
Jack Daniels 0,05l x 21

GlenDronach 12 YO 
Original 0,7l

To rewelacyjny i wyjątkowy  
bourbon. Woodford Reserve to 
ręcznie produkowany w małych 
partiach Super Premium Bourbon. 
To mieszanka cytrusów, cynamonu, 
toffi, karmelu, czekolady i nutami 
przypraw.

Whisky single malt charakte-
ryzująca się jasno złotą barwą. 
Posiada aromaty miodu wrzo-
sowego z nutą cynamonu, toffi, 
a także lekkiego dymu torfowego. 
W smaku wyczuwalny jest krem 
waniliowy oraz przyprawy.

Słynący z doskonałego balan-
su i wyważonego profilu. Jego 
słodycz przełamuje siłę alkoholu, 
czyniąc go łagodnym i aksamit-
nym. Dojrzewanie zajmuje około 
sześciu lat.

Wyjątkowym przedstawiciel 
Amerykańskiej destylarni. 
Niepowtarzalność tego trun-
ku polega na dwukrotnym 
procesie filtracji przez trzy 
metrową warstwę klonowe-
go węgla drzewnego.

Jedyny w swoim rodzaju kalendarz 
adwentowy, którego 24 okienka 
wypełnione są miniaturkami i pre-
zentami od Jack Daniel’s. Feno-
menalny podarunek dla każdego 
Tennessee Whiskey.

To bardzo ciekawy i szanowany 
single malt. Wita przyjemnym 
zapachem, na który składa się 
mieszanka zbóż, rodzynek, cyna-
monu, a także imbiru, orzechów 
i limonki. Finisz oferuje przydy-
mione toffee oraz owocowość.

Laphroaig  
Select 0,7l

Smak można opisać jako lekki: 
torfowość przełamują zielone 
jabłka, mięta, cytryna i gałka 
muszkatołowa. Zapach Laphroaig 
Select to klasyczna torfowość, 
z akcentem cytrusa.

Jack Daniels 
Box 0,7l x 3

Gentleman Jack - Wyjątkowym 
przedstawiciel Amerykańskiej 
destylarni. 
 
Jack Daniel’s No.7 - Wysokiej ja-
kości whisky o niepowtarzalnym, 
łagodnym smaku. 
 
Jack Daniel’s Single Barrel 
Select - O unikalności świadczy 
fakt, że jest ona trunkiem po-
chodzącym z jednej wyselekcjo-
nowanej beczki (single barrel). 
Oczywiście jak i inne whiskey 
z destylarni także i ta dodatkowo 
poddawana jest procesowi filtra-
cji przez trzy metrową warstwę 
klonowego węgla drzewnego, 
czyli Lincoln County Process.  

Whisky & Bourbon

105 zł / netto

129 zł / netto

149 zł / netto

139 zł / netto

189 zł / netto

119 zł / netto

479 zł / netto

499 zł / netto
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Connemara 
Original 0,7l

Jack Daniel’s Single 
Barrel Select 0,7l

To wyjątkowy irlandzki single malt 
i obecnie jedna z niewielu whiskey 
torfowych produkowanych w Irlan-
dii. Oferuje niezwykle przyjemny 
słodki smak miodu i kremowe nuty 
owocowe, które idealnie rozważą 
dymne akcenty. 

O unikalności świadczy fakt,  
że jest ona trunkiem pochodzą-
cym z jednej wyselekcjonowanej 
beczki (single barrel). 

Whisky & Bourbon

Dubliner  
Irish Whiskey 0,7l

Whiskey ta jest blendowana 
z whiskey single malt. Bardzo do-
bra Irlandzka whiskey ,delikatna 
lekko słodkawa.

69 zł / netto

159 zł / netto

199 zł / netto

13 14 



Louis Roederer 
Cristal Rose 0,75l

Jacquart Mosaique 
w kartoniku 0,75l

Louis Roederer 
Cristal 0,75l

Jacquart 
Mosaique 0,75l

Jeden z najznakomitszych szam-
panów na świecie. Produkowany 
wyłącznie z najlepszych roczni-
ków o przepięknej żółtej barwie 
ze złotym refleksem. Bukiet 
bogaty w owoce cytrusowe, 
czerwone jagody, białe kwiaty 
uzupełniony nutami tostów, 
czekolady i drewna.

Wino jest kupażem trzech szcze-
pów: Chardonnay (40%), Pinot Noir 
(33%) oraz Pinot Meunier (27%). 
Mosaique dojrzewa w piwnicach 
przez co najmniej 3 lata. Ma saty-
nową, blado-żółtą barwę z zielo-
nymi refleksami, które ulatują na 
powierzchnię trunku wraz z drob-
nymi bąbelkami. 

Prawdziwy znak luksusu o urze-
kającej jasnej barwie. Smak od 
początku zachwyca orzeźwiającą 
świeżością i delikatną mine-
ralnością, które w połączeniu z 
soczystymi aromatami egzotycz-
nych owoców i słodkimi nutami 
kwiatowymi, dają szampańską 
mieszankę absolutnie zmysłową.

Wino jest kupażem trzech szcze-
pów: Chardonnay (40%), Pinot 
Noir (33%) oraz Pinot Meunier 
(27%). Mosaique dojrzewa w piw-
nicach przez co najmniej 3 lata. 
Ma satynową, blado-żółtą barwę 
z zielonymi refleksami, które ula-
tują na powierzchnię trunku wraz 
z drobnymi bąbelkami. 

Szampan

2999 zł / netto 1999 zł / netto 249 zł / netto 179 zł / netto
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Veuve Clicquot  
Brut 0,75l

Montaudon Brut 
Reserve-Premiere 0,75l

Louis Roederer w kartoniku 
+ 2 kieliszki 0,75l

Louis Roederer 
Brut Premier 0,75l

Montaudon 
Brut 0,75l

To wytrawny szampan o pięknym 
złoto — żółtym kolorze z wyczu-
walnym aromatem dojrzałych 
gruszek, cytrusów, rodzynek 
i subtelną nutą wanilii.

To lekki, delikatny i harmonijny 
szampan. W nosie szampan uwalnia 
aromaty orzechów nerkowca, mi-
gdałów, a także lipy i pszenicznych. 
Na podniebieniu bogate odczucie 
w ustach jest doskonale zrównoważo-
ne świeżym cytrusowym finiszem.

Wytrawny, delikatny szampan z winogron odmian 
pinot z sześciu roczników i ponad 40 rodzajów 
wina. Wiodące w nim nuty smakowe to migdały, 
tosty, aromat głogu i owoców.

To luksusowy szampan  
o złożonej budowie. Wiodące 
w nim nuty smakowe to migdały, 
tosty, aromat głogu i owoców.

Przyjemny W Nosie Z Nutami Zielo-
nego Jabłka, Tostów I Limonki, Ustę-
pujący Nutom Wiśni I Truskawek. Na 
Podniebieniu Rozwija Się Soczyste 
Wrażenie Białych Owoców Z Pikant-
nym Finiszem I Świeżym Aromatycz-
nym Posmakiem.

Szampan

269 zł / netto

299 zł / netto

289 zł / netto

169 zł / netto

399 zł / netto

17 18 



Amundsen  
w kartoniku 0,7l

Orkisz  
w tubie 0,7l

Chopin Rye Vodka 
w kartoniku 0,7l

Amundsen 
0,7l

Orkisz 
0,7l

Finlandia 
Premium Vodka 0,7l

To najwyższej klasy wódka, która 
powstała na bazie krystalicznie 
czystej wody i starannie wyselek-
cjonowanych składników. Butelka 
swoim wyglądem przypomina 
bryłę lodowca.

Polska wódka orkiszowa.  
Orkisz jest zbożem cenionym od 
wieków, wysokowartościowym 
i jednym z najdroższych. Wie-
rzono niegdyś, że ten pradawny 
gatunek pszenicy nadaje siłę, 
zdrowie i sprawność fizyczną.

Precyzyjnie dobierane żyto z Pod-
lasia oraz kryształowo czysta woda 
nadają zbożowej wódce Chopin 
niespotykanie szlachetny charakter. 
Jej dystyngowane wzornictwo oraz 
wykwintny smak i aromat cieszą się 
uznaniem nabywców od 1993 roku.

To najwyższej klasy wódka, która 
powstała na bazie krystalicznie 
czystej wody i starannie wyselek-
cjonowanych składników. Butelka 
swoim wyglądem przypomina 
bryłę lodowca.

Polska wódka orkiszowa.  
Orkisz jest zbożem cenionym od 
wieków, wysokowartościowym 
i jednym z najdroższych. Wie-
rzono niegdyś, że ten pradawny 
gatunek pszenicy nadaje siłę, 
zdrowie i sprawność fizyczną.

Głównym składnikiem trunku jest 
najwyższej jakości sześciorzędo-
wy jęczmień dojrzewający latem 
w Słońcu Północy, które świeci 
nieustannie przez długie tygodnie. 
Efektem finalnym jest znakomita 
i doskonale czysta wódka.

Wódka

49 zł / netto

92 zł / netto

79 zł / netto

47 zł / netto

89 zł / netto

59 zł / netto
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Saska  
Czysta 0,5l

Ukrainian Spirit 
Premium Vodka 0,7l

To delikatny trunek wytwarza-
ny według tradycyjnej polskiej 
receptury z najszlachetniejszych 
gatunków zbóż. 

To historyczna marka wódki  
i wizytówka Ukrainy.

Wódka

Amundsen  
w kartoniku 0,7l

To najwyższej klasy wódka, która 
powstała na bazie krystalicznie 
czystej wody i starannie wyselek-
cjonowanych składników. Butelka 
swoim wyglądem przypomina 
bryłę lodowca.

79 zł / netto

27 zł / netto

49 zł / netto

21 22 



Dictador Rum XO 
Perpetual 0,7l

Dictador Rum XO 
Insolent 0,7l

To rum produkowany z syropu z trzciny 
cukrowej, destylowany w starych, 
miedzianych alembikach (PERPETUAL) 
i dojrzewający w starannie wybranych 
dębowych beczkach z Xérex.  
To mieszanka destylatów w wieku od 
25 do 35 lat, wybranych z najlepszych 
beczek z poszczególnych roczników. 
Zapach palonego miodu, kolumbijskiej 
kawy, royal toffi i ciemnej czekolady.

Produkowany jest z miodu trzcinowego 
z pierwszego tłoczenia, który poddaje 
się destylacji w nowoczesnych 
stalowych alembikach oraz klasycznej 
kolumnie. Dojrzewa w starannie 
wybranych dębowych beczkach 
po sherry, bourbonie i opalanych 
po porto. To mieszanka destylatów 
w wieku od 25 do 35 lat,  
wybranych z najlepszych beczek 
z poszczególnych roczników.

Rum

359 zł / netto 359 zł / netto

23 24 



Dictador Rum  
12 YO 0,7l

Dictador Rum  
20 YO 0,7l

Republica 
Reserva 0,7l

Jest doskonałym rumem typu medium-
-bodied. Przystępny w degustacji, dosko-
nały nawet dla początkujących smakoszy 
trunku z Karaibów.

Charakteryzuje się zapachem miękkiego 
karmelu, wanilii, miodu, toffi oraz zady-
mionych suchych nasion palonej kawy. 
W ustach jest bardzo miękki i okrągły, 
z posmakiem karmelu, wanilii, kakao 
oraz miodu.

Rum premium Božkov Republica Re-
serva 12y poruszył wody czeskiego 
rumu. Powstał z połączenia 6 karaib-
skich rumów dojrzewających do 12 lat 
w dębowych beczkach.

Rum

139 zł / netto

199zł / netto

55 zł / netto

25 26 



Stock Prosecco  
Rose Brut 0,75l

Stock Prosecco  
Treviso 0,75l

Valdobbiadene  
CA’Marian Brut  0,75l Cava Maset 1917 Gran  

Reserva Brut Nature 0,75l

Prosecco Rose  
DOC 0,2l

Prosecco  
DOC 0,2l

Prosecco 
Brut 0,75l

Valdobbiadene  
CA’Marian Extra Dry 0,75l

Lekkie wino musujące. Reprezen-
tuje najlepszą włoską tradycję 
tworzenia prosecco. Specjalnie wy-
selekcjonowane szczepy nadają mu 
subtelny owocowy oraz kwiatowy 
aromat. Wyśmienite jako aperitif.

Lekkie wino musujące z włoskiego 
regionu Treviso. Reprezentuje 
najlepszą włoską tradycję tworze-
nia Prosecco. Specjalnie wyse-
lekcjonowane szczepy nadają mu 
subtelny owocowy aromat. 

Włoskie, wytrawne, białe wino 
musujące z regionu Veneto. Wino 
wyprodukowane przez Ca Marian. 
Powstaje w 100% ze szczepu Glera. 
Bardzo aromatyczne, owocowe 
w smaku eleganckie, zrównoważo-
ne, świeże i orzeźwiające.

To wino musujące otrzymane metodą tra-
dycyjną tj. wtórnej fermentacji w butelce. 
Wino o słomkowej barwie z zielonymi 
refleksami, świeżym owocowym aroma-
cie z nutką wanilii i ciasteczek. W smaku 
krągłe, pełne, o długim zakończeniu.

Lekkie wino musujące. Reprezentuje 
najlepszą włoską tradycję tworzenia 
prosecco. Specjalnie wyselekcjono-
wane szczepy nadają mu subtelny 
owocowy oraz kwiatowy aromat. 
Wyśmienite jako aperitif.

Lekkie wino musujące z włoskiego 
regionu Treviso. Reprezentuje 
najlepszą włoską tradycję tworze-
nia Prosecco. Specjalnie wyse-
lekcjonowane szczepy nadają mu 
subtelny owocowy aromat. 

To musujące, białe, wytrawne wino. 
Bardzo aromatyczne, owocowe (nut-
ka zielonego jabłka, cytryny, grejp-
fruta, kwiatów akacji oraz czarnego 
bzu), w smaku eleganckie, zrówno-
ważone, świeże i orzeźwiające. 

Prosecco

34 zł / netto 12 zł / netto

34 zł / netto 12 zł / netto

49 zł / netto 129 zł / netto49 zł / netto 39 zł / netto

Lekko musujące, wytrawne Prosecco Brut 
Nature o obniżonej zawartości cukru. 
Specjalna receptura i wyselekcjonowane 
szczepy zapewniają winu intensywny 
aromat kwiatów akacji, który wzbogaca 
owocowa nuta żółtych jabłek.
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Likier Karmelowy  
z Solą Morską 0,5l

Likier Kawowo- 
Czekoladowy 0,5l

Likier 
Kokosowy 0,5l

Słodki karmel i płatki soli mor-
skiej zatopione w najlepszej  
na świecie żytniej wódce,  
Chopin Rye.

Perfekcyjne połączenie aroma-
tycznej, świeżo palonej kawy, 
aksamitnej czekolady i szlachet-
nej wódki Chopin.

Świeże płatki z soczystych koko-
sów połączone z mlekiem i pro-
dukowaną z najwyższej jakości 
polskiego żyta wódką Chopin Rye.

Likiery

49 zł / netto

49 zł / netto

49 zł / netto
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Roku Gin 0,7l

Samo słowo “roku” oznacza po prostu sześć. 
W sześciokątnej butelce zdobionej przetło-
czeniami znajduje się najwyższej jakości gin 
z dodatkiem destylatów roślinnych związa-
nych z 4 porami roku w Japonii. Etykietę wyko-
naną z ozdobnego papieru washi zdobi piękny 
przykład japońskiej kaligrafii – kanji “roku” 
symbolizujące szóstkę. Roku Gin Suntory jest 
prawdziwie wytwornym trunkiem.

Gin

89 zł / netto
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Dictador Rum 20 YO 
+ 2 szklanki 0,7l

Dictador Rum 12 YO 
+ 2 szklanki 0,7l

Jack Daniel’s 
+ 2 szklanki 0,7l

Maker’s Mark 
+ 2 szklanki 0,7l

Auchentoshan American Oak  
w kartoniku + 2 kubki 0,7l

Amundsen w Kartoniku 
+ 2 kieliszki 0,5l

Charakteryzuje się zapachem 
miękkiego karmelu, wanilii, 
miodu, toffi oraz zadymionych 
suchych nasion palonej kawy. 
W ustach jest bardzo miękki 
i okrągły, z posmakiem karmelu, 
wanilii, kakao oraz miodu.

Jest doskonałym rumem typu 
medium-bodied. Przystępny 
w degustacji, doskonały nawet 
dla początkujących smakoszy 
trunku z Karaibów.

Wysokiej jakości whisky o niepo-
wtarzalnym, łagodnym smaku. Jej 
unikalny smak zawdzięczany jest 
prawie dziesięcio- dniowej filtracji 
destylatu przez 3- metrową war-
stwę klonowego węgla drzewnego.

Słynący z doskonałego balan-
su i wyważonego profilu. Jego 
słodycz przełamuje siłę alkoholu, 
czyniąc go łagodnym i aksamit-
nym. Dojrzewanie zajmuje około 
sześciu lat.

To delikatna whisky single malt 
o aromacie wanilii i kokosa pro-
dukowana w regionie Lowlands, 
na północ od Glasgow.  
Jest przystępna w odbiorze, słod-
kawa i aromatyczna.

To najwyższej klasy wódka, która 
powstała na bazie krystalicznie 
czystej wody i starannie wyselek-
cjonowanych składników. Butelka 
swoim wyglądem przypomina 
bryłę lodowca.

Zestawy

219 zł / netto 99 zł / netto

169 zł / netto 99 zł / netto

99 zł / netto 39 zł / netto
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Cuvee Brut Travel Flute 
+ 2 kieliszki 0,75l

Cava Maset 1917 Gran 
Reserva Brut Nature 
+ 2 kieliszki 0,75l

Louis Roederer 
+ 2 kieliszki 0,75l

To białe wino wytrawne pochodzą-
ce z Francji z regionu Champagne. 
Nuty migdałów i orzechów lasko-
wych podążają za wznoszeniem się 
bąbelków. Pełen wigoru, ten sub-
telny i elegancki szampan pozosta-
wia wyśmienite uczucie słodyczy.

To wino musujące otrzymane me-
todą tradycyjną tj. wtórnej fermen-
tacji w butelce. Wino o słomkowej 
barwie z zielonymi refleksami, świe-
żym owocowym aromacie z nutką 
wanilii i ciasteczek. W smaku krągłe, 
pełne, o długim zakończeniu.

Wytrawny, delikatny szampan 
z winogron odmian pinot z sześciu 
roczników i ponad 40 rodzajów wina. 
Wiodące w nim nuty smakowe to mi-
gdały, tosty, aromat głogu i owoców.

Zestawy

209 zł / netto

149 zł / netto

359 zł / netto
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Jack Daniel’s 
Apple 0,7l

Jack Daniel’s 
Honey 0,7l

Jack Daniel’s 
Fire 0,7l

Likier jabłkowy na bazie whiskey to 
edycja stworzona na bazie klasycznej 
wersji no7 z dodatkiem naturalnego, 
świeżego soku z chrupiących zielonych 
jabłek. Doskonały, orzeźwiający smak 
i soczysty, lekko kwaskowy aromat.

Jest prawdopodobnie najpopularniejszym 
likierem miodowym składającym się 
w głównej mierze z whiskey. W smaku wy-
raźnie wyczuwalny akcent whisky miesza 
się z nutami słodkiego miodu, czekolady 
oraz pralin. Wyjątkowo gładki, a zarazem 
charakterystyczny dębowo-korzenny 
finisz z posmakiem miodowej słodyczy.

To połączenie klasycznego Jack Daniel’s 
No.7 z ognistym cynamonowym likierem. 
Dzięki temu powstał produkt, o bardzo 
wyjątkowym smaku, jednocześnie słod-
kim, a zarazem korzennym i pikantnym 
z wyczuwalnymi nutami delikatnej wanilii.

Popularne

69 zł / netto

69 zł / netto

69 zł / netto
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Personalizacja

OPAKOWANIE:  
Skrzynka Drewniana S1

WSTĄŻKA:  
Wstążka z Logo Firmy

OPAKOWANIE:  
Skrzynka Drewniana Bejcowana S1

OPAKOWANIE:  
Torba prezentowa

Zestawy mogą być zapakowane 
w skrzybki drewniane wysokiej 
jakości:

Tak zapakowany zestaw zawiera 
przystrojenie oraz jest umieszczony 
w drewnianej skrzynce zamykanej na 
zatrzask.

Możliwość personalizacji:

Wstążka z Logo to doskonałe rozwiązanie 
oraz prosty sposób wzbogacenia zestawu 
o Logo Państwa Firmy. 

Taką wstążkę możemy umieścić na 
każdym z naszych upominków. 

Wstążka z Logo Wybór kolorów
Prosimy wskazać przy zamówieniu kod wstążki oraz kod nadruku. W przypadku braku wyboru nasz dział poligrafii 
dobierze kolory we własnym zakresie, tak, by jak najlepiej pasowały do Państwa Logo i do wybranego zestawu – 
np.  Czerwona wstążka ze złotym nadrukiem W1N3.

Kolor wstążki czerwona niebieska złota srebrna zielona biała

Kod wstązki W1 W2 W3 W4 W5 W6

Kolor  
nadruku

Kod nadruku N1 N2 N3 N4 N5

39 40 


