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Wolność każdego z nas ma koniec.

Po hucznym kawalerskim Steva w Nowym Jorku przyszła kolej na Johna - skrajnie 
londyńskiego londyńczyka.

Trójka z Manhattanu zameldowała się na Heathrow dzień wcześniej, Szkoci  dojechali rano 
przed imprezą. Brakowało jedynie wariata z Australii, ale on miał dołączyć do nas później.
Maestrem dzisiejszego wieczoru był John i właśnie u niego w Chelsea zaczęliśmy.

Chcąc sprowokować innych Jerry wyciągnął z lodówki butelkę szampana LANSON, po czym 
chowając ją, wybuchnął śmiechem. Następny ruch był powtórką z Manchatanu i na barze 
pojawiła się butelka MAMONT VODKA. John zaserwował  carpaccio z polskiej wołowiny, 
wchodziło wybornie… Po doświadczeniach z przeszłości, kiedy Szkoci po wódce tracili 
radość życia, nalano im po dramie 15-letniego TAMDHU. Nawet ja się skusiłem i poczułem 
chęć bycia aniołem… nie na długo jednak. John zarezerwował stolik w Artesianie, więc 
wszyscy pojechaliśmy do Mayfair. Po pierwszej kolejce negroni z CARLO ALBERTO, dołączył 
do nas Steve, australijska bestia salonowa. Po 30 minutach lokal był nasz. Steve testował  
z barmanami moc ELIJAH CRAIG, John z nowojorczykami bajerowali dwie ładne dziewczyny 
mimo, że ich faceci siedzieli przy stoliku obok. Szkoci wykłócali się z boyem hotelowym 
o osiągi samochodów sportowych. Robiło się już gorąco, a Steve marudził, że jest głodny. 
Przeszliśmy parę przecznic dalej i trafiliśmy do Sexy Fish. Szczerze mówiąc już nie pamiętam 
co jedliśmy, ale zamówiliśmy po kieliszku rumu FOURSQUARE 2005 i to zapamiętałem do 
końca wieczoru! Wypiliśmy jeszcze G&T LANGLEY’S GIN oraz parę Daiquiri z MEZAN XO. 

Po jedzeniu nasze żołądki wymagały jeszcze więcej dobrego alkoholu. Barów i klubów  wokół 
jest mnóstwo, ale John znów nas zaskoczył. Trafiliśmy na ulicę Jermyn do Tramp. Wow!!! 
Klimat miejsca zobligował nas do zamówienia butelki 18-letniego GLENGOYNE’A. 
Steve - od niedawna znowu singiel, rozlał całą butlę dziewczynom ze stolika obok, więc 
zamówiliśmy kolejnego… resztę wieczoru odtwarzaliśmy z paragonów. I tak kolejno -  John 
znalazł rachunek na butelkę koniaku HINE, Szkotów znaleźliśmy 2 dni później.  Podobno pili ze 
wszystkimi wódkę MOZART SPIRIT. Ja znalazłem rachunek z The Duke’s za dwanaście Martini 
Cocktail z EDINBURGH GIN a w telefonie zdjęcie jak siedziałem ze starszym barmanem na 
jego antycznym barze. John uporczywie twierdzi, że spotkał w Tramp Kate Moss i zrobili 
wspólnie angielskie wyjście. 

Morał jest taki, że najlepsze noce spędzasz ze swoimi przyjaciółmi, a wtedy nie warto 
oszczędzać pieniędzy na dobry alkohol, a kiedy już pora wyjść z imprezy to tylko z Kate Moss.

What a night !!! *

 *fragmnet z „Opowiadania niepowstałe”

PORTFOLIO
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KAVKA

Wbrew Teorii, Że Najlepsza Wódka To Ta, Która Jest Bezsmakowa, 
Kavka Udowadnia, Że Poprzez Swój Unikalny Charakter, Może 
Szczycić Się Niezwykłą Delikatnością I Słodyczą. Stworzona 
jest według tradycyjnych autentycznych receptur stosowanych 
do produkcji najlepszych wódek w XVIII w. Zachowuje klasyczny 
styl a jednocześnie  jej oryginalny smak sprawia, że jest jedyna 
w swoim rodzaju – wyjątkowa !

Kavka czerpie inspiracje ze staropolskich receptur na gorzałki, 
które nakazywały w procesie destylacji  dodawanie  lokalnych 
owoców, aby podkreślić rodzimy charakter napoju. Wódka 
Kavka  powstaje z połączenia rektyfikatów z pszenicy oraz 

żyta, a także zostaje wzbogacona destylowanymi w miedzianym 
alembiku alkoholami ze śliwek oraz jabłek. Dzięki temu Kavka 
posiada niezwykle kremowy zdecydowany charakter oraz dużą 
dozę owocowej słodyczy.

Kavka jest produkowana w legendarnej destylarni Koneser, 
a Mistrzem Destylacji jest pani Urszula Wójcik, która trzyma 
piecze nad każdym etapem tworzenia Kavka Vodka.
Nazwa Kavka odnosi się do hasła z czasów polskiej prohibicji 
w latach ‘20 i ‘30, aby zaprosić kogoś na wódkę, zapraszało się 
go hasłem „Chodźmy na Kavkę”. Samą wódkę pito w filiżankach, 
aby zmylić niechcianych obserwatorów.

RECEPTURA WÓDKI WZORUJE SIĘ NA 
STAROPOLSKIEJ TRADYCJI TWORZENIA 
GORZAŁEK. WÓDKA KAVKA JEST TWORZONA 
Z PSZENICZNO-ŻYTNIEGO REKTYFIKATU 
WZBOGACONEGO DESTYLATAMI ZE 
ŚLIWEK I JABŁEK.

KAVKA
VODKA

SYMBOL PL2000 / PL2001
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty

AROMAT Subtelny aromat zmienia się 
w intensywny zapach dojrzałych 
soczystych jabłek i suszonych 
czerwonych owoców wzbogacony 
miodem i skórką chleba żytniego. 

SMAK Początkowo łagodny osobliwy  
smak nabiera  świeżych akcentów 
cytryny i pomarańczy. Kremowa 
tekstura wzmacnia wrażenie 
słodyczy i aromatów słodkiej 
śmietanki.

KOŃCÓWKA Bogaty i soczysty finisz 
z posmakiem suszonych jabłek 
i śliwek oraz żytniego chleba.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 50cl / 70cl

KRAJ Polska

KAVKA 
POLSKA WÓDKA 

VODKA
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Większość ludzi kojarzy SYBERIĘ z magiczną krainą rozciąga-
jącą się od Uralu do Pacyfiku, od granicy z Chinami, Mongolią 
i Kazachstanem do Arktyki. Niewielu doświadczyło dzikiego 
piękna, dziewiczych lasów, jezior, rzek i gór tej krainy. W roku 
2001, dwunastu członków ekspedycji, po awaryjnym lądowa-
niu samolotu, w oczekiwaniu na nadchodzący ratunek, zaczę-
ło planować następną wyprawę. Jej celem miało być odkry-
cie szczątków wielkiego mamuta. Nie mogli uwierzyć w swoje 
szczęście, gdy w 2003 roku w skalnej bryle w syberyjskiej tun-
drze odnaleziono doskonale zachowanego mamuta z Yugakir. 
Osobnik był w tak dobrym stanie, że zaczęto się zastanawiać 
nad możliwościami jego sklonowania. Było to jedno z najważ-
niejszych odkryć archeologicznych. Aby uczcić tę wspaniałą 
przygodę i dziedzictwo odnalezione na Syberii, jeden z uczest-
ników wyprawy, Fryderyk Paulsen, postanowił stworzyć kry-
stalicznie doskonałą wódkę, którą nazwał Mamont.

Trunek produkowany jest w jednej z najstarszych destylarni 
Syberii u stóp słynnych gór Ałtaju. Powstaje z najlepszej białej 
syberyjskiej pszenicy ozimej i znanej na całym świecie ze swej 
czystości wody ze źródeł Ałtaju. Tworzą ją najlepsi fachowcy 
tradycyjnymi metodami, poddając kontrolowanej 6-krotnej 
destylacji i filtracji przez ziarna szyszek cedru syberyjskiego, 
korę brzozy srebrzystej i węgiel drzewny. Dzięki tym procesom 
wódka zyskuje elegancki żywiczny charakter. Butelkowana jest 
na Syberii w szkło pochodzące z Francji. Inspiracją dla twór-
ców tej unikalnej butelki był kształt kła mamuta. Wódka odkry-
wa ducha mistycznej Syberii. Jeden z najlepszych przedstawi-
cieli delikatnych wódek rosyjskich.

JEDNA Z NAJLEPSZYCH WÓDEK
JAKIE KIEDYKOLWIEK POWSTAŁY 
NA SYBERII.
 KLASA ULTRA PREMIUM. WODA 
WYKORZYSTYWANA DO PRODUKCJI 
POCHODZI Z KRYSTALICZNIE CZYSTYCH 
ŹRÓDEŁ GÓR AŁTAJU. WÓDKA 6-KROTNIE 
DESTYLOWANA.

MAMONT 
VODKA

VODKA

MAMONT

SYMBOL MR0005 / MR0007 
/ MR0001

OPIS Aromat orzechów 
cedrowych. Miękki, 
jedwabisty i delikatnie słodki 
smak.

KOŃCÓWKA Wytrawna
ALKOHOL 40 %

POJEMNOŚĆ 50 cl / 70 cl 

SYMBOL MR00006
OPIS Głęboki, bogaty, ciemny, 

winny oraz niemalże 
purpurowy kolor. 
Charakteryzuje się aromatem 
dzikich jagód, pełnym 
i zrównoważonym smakiem 
z nutami pachnących ziół 
i długotrwałym przyjemnym 
posmakiem.

ALKOHOL 40 %
POJEMNOŚĆ 50 cl

MAMONT 
VODKA

MAMONT 
BLOOD BITTER

Mamont Vodka posiada 
certyfikat koszerności.
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Nastąpiła „wiosna” polskich alkoholi 
rzemieślniczych, dzięki czemu odrodziła 
się zapomniana kategoria okowity, prababki 
ukochanej przez wielu wódki. Najważniejszą 
różnicą pomiędzy wódką a okowitą jest 
proces rektyfikacji tj. ekstremalnej destylacji, 
która pozbawia alkohol wielu komponentów 
aromatycznych oraz smakowych. Okowitę 
można przygotować z owoców, piwa czy winna, 
jednak Frant idzie o krok dalej używając jednego 
z najstarszych historycznie alkoholi w Polsce - 
miodu pitnego.

Frant Wildflower to okowita z polskiego 
miodu wielokwiatowego pochodzącego 
z Warmii i Mazur. Miód pochodzi ze zbiorów 
wczesnowiosennych, dzięki czemu otrzymujemy 
bardzo świeże kwiatowo-cytrusowe aromaty. 

Miód jest poddany fermentacji, a na samym 
końcu jest destylowane w miedzianym 
alembiku. Alkohol jest redukowany do 40% 
i butelkowany. Frant nie jest sztucznie 
dosładzany ani aromatyzowany, więc nie należy 
go mylić z nalewkami, wódkami z aromatami 
miodu.

Twórcy Franta postawili sobie za zadanie 
stworzenie alkoholu, który będzie wpisywał 
się w światowe trendy alkoholi z transparentną 
recepturą oraz wytrawnym smakiem. Dzięki 
temu najlepsze restauracje w Polsce zaczęły 
serwować swoim gościom kieliszek Franta 
jako digestif, a cocktail bary odnalazły polski 
produkt idealnie pasujący do klasycznych 
cocktaili jak np.Martini.

MARKA FRANT TO NOWOCZESNE PODEJŚCIA DO ALKOHOLI 
RZEMIEŚLNICZYCH PRZY ZACHOWANIU TRADYCYJNYCH 

METOD WYTWARZANIA DESTYLATÓW.

Dorota Żylewicz-Nosowska – 
pomysłodawczyni powstania Franta, jest 
ceryfikowanym sommelierem (WSET) 
i od  dziesięciu lat zajmuje się promocją 
i sprzedażą win i niszowych alkoholi 
premium.

* frant « słowo staropolskie,
które oznacza człowieka miłego, 
zabawnego, rozmiłowanego 
w beztroskim trybie życia »

FRANTFRANT

FRANT 
WÓDKA 

SYMBOL FRANT-1
KOLOR Transparenty ze srebrną poświatą.

NOS Dość subtelne nuty wanilii oraz 
kremu angielskiego. Po chwili 
pojawia się świeżo zaparzony 
rumianek ze skórką dojrzałeś 
cytryny. W tle przewija się 
blanszowany migdał oraz mleko 
kandyzowane.

USTA Fantastyczny balans słodyczy oraz 
delikatnie oleista tekstura. Od razu 
otrzymujemy aromaty miodowe, 
które płynnie przechodzą 
w bardzo delikatne aromaty 
korzennych przypraw. 

KOŃCÓWKA Długa dająca bogactwo smaków, 
jednak zaskakuję naturalną 
wytrawnością. 

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

KRAJ Polska
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SYMBOL GB0003
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty

NOS Aromaty jałowca, pomarańczy 
i słodkich mandarynek. 

USTA Ma bogaty i zaokrąglony smak 
z lekką charakterystyczną 
słodyczą. Zdecydowanie jałowiec, 
nuty kopru włoskiego, gałki 
muszkatołowej, skórki z cytryny 
i kolendry

KOŃCÓWKA Gładkie, miękkie, słodkie 
długotrwałe  wykończenie

ALKOHOL 47%
POJEMNOŚĆ 70cl

OKRĘG Anglia
NAGRODY Gold Medal San Francisco Spirits 

Competition

DESTYLARNIA LANGLEY’S ZAŁOŻONA NIEMAL PRZED WIEKIEM DO DZISIAJ 
POZOSTAJE W RĘKACH RODZINY PALMER. POCZĄWSZY OD ROKU 1920 

PRODUKUJE JEDEN Z NAJLEPSZYCH I NACZĘŚCIEJ NAGRADZANYCH GINÓW.

ENGLISH GIN

LANGLEY’S

LANGLEY’S 
FIRST CHAPTER

LANGLEY’S 
LONDON DRY

LANGLEY’S
OLD TOM GIN

SYMBOL GB0002
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty.

NOS Aromat jałowca ze skórką cytryny, 
który zanika i daje pierwszeństwo 
zapachom kolendry.

USTA W ustach po umiarkowanym 
uderzeniu jałowca, następują 
smaki cytrusowej skórki 
i delikatnych przypraw. 

KOŃCÓWKA Lekka, gładka i bardzo 
orzeźwiająca.

ALKOHOL 38%
POJEMNOŚĆ 70cl

OKRĘG Anglia

LANGLEY’S

ENGLISH GIN  ENGLISH GIN

Do produkcji NO.8 użwany jest miedziany pot still “Connie” wyprodukowany w roku 1960 
przez najstarszą brytyjską firmę John Dore & Company. Tradycyjne metody produkcji, 
element rodzinnego biznesu, małe partie oraz ręcznie produkowane butelki plasują Langley’s 

NO.8 w kategorii ultra premium. Zrobiony “na miarę” dla wymagających i tradycyjnych 
konsumentów. Blend ośmiu starannie dobranych i świeżych “botanicals” i 100% angielskiego 
zbożowego spirytusu. 

SYMBOL GB0001
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty.

NOS Na początku wytrawny i rześki 
jałowiec, po tym pojawiają się 
gorzkie cytrusy. Delikatna nuta 
drewna cedrowego.

USTA Niezwykle delikatny smak 
z teksturą wręcz kremową. 
Przyjemny zapach lasu iglastego 
i świeżych dojrzałych cytrusów.

KOŃCÓWKA Długa i bardzo orzeźwiająca.
ALKOHOL 41.7%

POJEMNOŚĆ 70cl
OKRĘG Anglia

8
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SYMBOL SC0045
KOLOR Blado żółty

NOS Letnie kwiaty, kwiat czarnego 
bzu, słodka pomarańcz 
z delikatną nutą zielonych 
jabłek.

USTA Dojrzewające cytrusy, skórka 
z limonki, rumianek, świeżo 
wyciśnięty sok z agrestu, 
melon oraz delikatnie 
wyczuwalne nut sosny.

KOŃCÓWKA Długa i zdecydowanie 
orzeźwiająca kwiatowa 
złamana delikatnie gorzką 
końcówką jałowca.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

NAGRODY IWSC 2015 - Gold
IWSC 2016 - Silver
Scottish Gin Awards 2017- 
Distilled Gin of the Year
Scottish Gin Awards 2017- 
Gold- Gin Liqueur
Scottish Gin Awards 2018-
The Gin Innovation of the year
IWSC 2019- Gold

EDINBURGH GINEDINBURGH GIN

SCOTTISH GIN

EDYNBURG MA NIEZWYKLE DŁUGĄ I BOGATĄ HISTORIĘ 
PRODUKCJI GINU TRWAJĄCĄ OD XVIII WIEKU. EDINBURGH GIN 
JEST ZNAKIEM POWROTU DOBRYCH CZASÓW DLA GINU, GDZIE 

W SAMYM CENTRUM MIASTA ZNAJDOWAŁY SIĘ NAJLEPSZE 
DESTYLARNIE W SZKOCJI.

W 2010 roku w samym centrum Edynburga, na ulicy West End powstała rodzinna destylarnia EDINBURGH 
GIN. Inspirując się sztuką i nauką tworzenia ginów w stolicy Szkocji XVIII wieku, stworzono recepturę no-
woczesnego rzemieślniczego ginu, który do dzisiaj produkowany jest w małych partiach. Bazą jest spiry-
tus pszeniczny, a sam alkohol jest re-destylowany dwukrotnie w bardzo małych miedzianych alembikach, 
składnikami wiodącymi jest lawenda, kwiaty czarnego bzu, morwa czarna, skórka z limonki, wrzos, pączki 
sosny oraz ostropest plamisty.

CLASSIC
GIN 

RHUBARB AND 
GINGER GIN

GOOSEBERRY AND 
ELDERFLOWER GIN

SYMBOL SC0041
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty

NOS Świeży, kwiatowy, delikatne 
nuty cytrusa

USTA Początek dość jałowcowy, 
później wchodzą słodkie nuty 
lawendy, przypraw korzennych 
pomieszanych z przyjemnymi 
cytrusami

KOŃCÓWKA Słodycz, pomarańcza i limonka
ALKOHOL 43%

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Numer 3# wśród wszystkich 

ginów sprzedawanych w UK

SCOTCH GIN  SCOTCH GIN

SYMBOL SC0046
KOLOR Bezbarwny, przejrzysty.

NOS Delikatnie kwiatowy z nutą jodu 
oraz cytrusów.

USTA Słodka mineralność 
z delikatnymi nutami trawy 
oraz soli morskiej. Wyczuwalne 
aromaty jałowca, wodorostów 
oraz skórki z limonki.

KOŃCÓWKA Bardzo świeży i delikatnie 
słodki. Przyjemne nuty trawy 
morskiej z akcentem soli 
jodowanej.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Receptura ginu została 
stworzona razem 
Uniwersytetem Gorzelnictwa 
i Browarnictwa Heriot-Watt.

SEASIDE 
GIN

SYMBOL SC0044
KOLOR Jasno różowy, mętny

NOS Świeżo cięty korzeń imbiru, 
igliwie sosnowe, kompot
rabarbarowy

USTA Bardzo intensywne i świeże 
aromaty czerwonych owoców,
grejpfruta oraz rozmarynu. 
Z tyłu pojawia się delikatna
pikantność świeżego imbiru.

KOŃCÓWKA Długo utrzymująca się 
wrażenie świeżości imbiru. 
W ustach pozostaje delikatna 
cierpkość czerwonych 
owoców.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Edinburgh Gin aromatyzowany 
z 14 składników, został jeszcze
raz infuzowany imbirem oraz 
rabarbarem.
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FOURSQUARE DISTILLERY JEST ŚWIATOWYM FENOMENEM. 
ICH LIMITOWANE RUMY Z SERII EXCEPTIONAL CASK SELECTION, STAŁY 

SIĘ NIESAMOWICIE POŻĄDANYMI ALKOHOLAMI NA CAŁYM ŚWIECIE. 

Dzięki rygorystycznemu systemowi tworzenia rumów, Richard Seale-właściciel firmy co roku odbiera 
najwyższe wyróżnienia dla producentów rumów. Od 6 lat Foursquare piastuję tytuł najlepszego producenta 
rumu na świecie. 

Historia rodziny Seale sięga XVI w. a sama firma została założona na początku XX w. jako kupiec rumów, w 1992 
roku nastąpił przełom- powstała destylarnia Foursquare. Zakupiono najstarszy budynek na Barbadosie, starą 
cukrownie i po renowacji rozpoczęto produkcję rumu. Jako że Richard Seal zajął się osobiście nadzorowaniem 
produkcji, wprowadził podobne zasady produkcji do szkockich whisky lub francuskich koniaków. Wszystkich 
ich ekspresji do rumy są niedosładzane i niearomatyzowane sztucznie. Richard Seale został okrzyknięty 
rewolucjonistą świata rumów i zyskał przydomek „Obrońcy Prawdziwego Rumu”.

RICHARD SEALE, aktualny właściciel destylarni 
Foursquare, jednocześnie pełni funkcję Master 
Distiller oraz Master Blender. Jest głównym 
promotorem swoich rumów ale przede wszyst-
kim jest zagorzałym ambasadorem „rumów 
prawdziwych” tłumacząc ludziom na całym 
świecie, że świat rumów został zdominowany 
przez rumy przesadnie dosładzane i sztucznie 
aromatyzowane. Rumom produkowanym w de-
stylarni Foursquare bliżej do szkockiej whisky 
lub francuskiego koniaku ponieważ smak uzy-
skany jest jedynie dzięki metodzie stosowanej 
podczas destylacji oraz poprzez trafny dobór 
beczek. Sztuczny cukier, barwniki oraz aroma-
ty nie mają wstępu do tej destylarni, a sam Ri-
chard Seale jako samozwańczy Obrońca Rumu 
zwalcza te dodatki edukując cały świat.

RUM

FOURSQUARE DISTILLERY

RUM  RUM

SYMBOL MR001
KOLOR Jasne złoto.

NOS Stonowane nuty wanilii, goździków, 
lody kokosowe, słodka śmietanka.

USTA Pięknie zbalansowane, mamy sporo 
korzenności, jednak nie idzie za 
tym dużo słodyczy. Delikatne nuty 
kandyzowanego imbiru, brązowy 
cukier, kokos, gałka muszkatołowa.

KOŃCÓWKA Długi, wyrazisty finisz, który 
zostawia nam dużo przyjemnych 
dębowych aromatów już po 
przełknięciu alkoholu.

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70 cl

R.L. SEALE`S 
10YO BAJAN RUM
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SYMBOL MR0004
KOLOR Ciemnozłoty.

NOS Bogaty, miód akacjowy, mango.
USTA Okrągłe, złożone. Słodki smak 

owoców tropikalnych, wanilia, 
banan, sherry.

KOŃCÓWKA Długa, z przyprawami, 
orzechowo-waniliowa.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Doorly’s XO to najwyższy 
niepowtarzalny poziom, 
prawdziwa legenda wśród rumów. 
Kraj pochodzenia: Barbados

SYMBOL MR0005
KOLOR Ciemnozłoty z poświatą miedzi.

NOS Przyjemne nuty gorzkiej 
czekolady oraz toffi. 

USTA Oleisty, dębowa nuta przybiera 
na sile i oddaje cierpki smak. 

KOŃCÓWKA Długa i przyjemna. Na początku 
palone drewno, po czym 
otrzymujemy gałke muszkatołowa, 
wanilie i żurawine.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Doorly’s 12YO Rum jest 
pozbawiony dodatkowego cukru 
oraz sztucznych aromatów.

5 YO 
GOLD

3 YO 
WHITE

XO
SHERRY CASK

12YO 
MADEIRA CASK

SYMBOL MR0003
KOLOR Bursztynowy.

NOS Złożony, tropikalne suszone owoce.
USTA Bogaty smak owoców 

egzotycznych z przewagą 
prażonego kokosa i dębową nutą.

KOŃCÓWKA Długa i zrównoważona, 
z maślano-orzechowo-
waniliowym posmakiem.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Kraj pochodzenia: Barbados

SYMBOL MR0002
KOLOR Jasny, krystalicznie biały.

NOS Złożone owocowe aromaty.
USTA Orzeźwiający, owocowy, 

wyraźny i przyjemny, kremowy 
posmak dębu.

KOŃCÓWKA Długa i czysta, niezwykle 
aromatyczna.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Leżakuje 3 lata w dębowych 
beczkach, następnie jest 
filtrowany węglowo dla 
osiągnięcia czystego koloru 
i charakterystycznego smaku.
Kraj pochodzenia: Barbados.

W 1906r. została wprowadzona ustawa regulująca produkcję 
rumu. Od tej pory obowiązkiem każdej destylarni jest 
posiadanie licencji. Doorly’s był pionierem w butelkowaniu 
rumu. Wcześniej eksportowano rum tylko w beczkach. 
Dzisiaj rumy DOORLY’S znane są na całym świecie. 

EQUIANO RUM to efekt kolaboracji dwóch wielkich 
umysłów świata rumów. Właściciela destylarni 
Foursquare - Richard Seale oraz Globalne Ambasadora 
Rumów - Ian Burrel . Tych dwóch dżentelmenów 
stworzyło pierwszy na świecie afrykańsko-karaibski 
rum. Z jednej strony świeży z mnóstwem aromatów 
owoców tropikalnych, z drugiej strony głębia i balans 
charakterystyczne dla wszystkich rumów z kunsztu 
destylarni Foursquare.

DOORLY’S RUM TO KLASYCZNY STYL BARBADOS.

Produkuje się je obecnie w najbardziej wydajnej ekologicznie 
destylarni rumu Foursquare na Barbadosie, która szczyci się 
swoim podejściem do produkcji rumu, bez żadnych dodatków 
smakowych. Obecnie rumy spod znaku Doorly’s należą do 
ścisłego grona ulubionych rumów londyńskich barmanów.

FOURSQUARE: DOORLY’S

 RUM RUM   1514

LIGHT CO AFRO-
CARIBBEAN RUM

CO AFRO-
CARIBBEAN RUM

SYMBOL GB1002
KOLOR Jasne złoto z poświatą beżu.

NOS Zapach świeżego soku z trzciny 
cukrowej, wanilii oraz świeżych 
wiórków dębowych. Na drugim 
planie pojawia się więcej 
ziemistych aromatów z nutą 
ziołową. 

USTA Przyjemna tekstura otula nasze 
podniebienie, dając jeszcze więcej 
aromatów trzciny cukrowej, 
wanilii i dojrzałych bananów 
i słodkich brzoskwiń. 

KOŃCÓWKA Wpływ beczki wiedzie prym; 
znajdziemy wanilię, stary dąb, 
kokosa oraz delikatne przyprawy 
korzenne z brązowym cukrem.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70cl

SYMBOL GB1000 / GB1001
KOLOR Ciemna brązowy ze złotą 

poświatą.
NOS Suszone owoce z odrobią aromatu 

kandyzowanego imbiru. Po chwili 
pojawiają się lody bananowe ze 
świeżymi truskawkami. 

USTA Delikatnie oleisty. Od razu 
otrzymujemy naturalną słodycz 
owocową oraz duży wpływ 
beczek po koniaku. Skórka 
z cytryny, karmel, ziele angielskie 
oraz odrobina słodkiej śmietanki.

KOŃCÓWKA Średnia i bardzo zbalansowany. 
Nuty owoce i kajmaku utrzymują 
się dość długo i dają przyjemną 
słodycz na samym końcu.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70cl

EQUIANO
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SYMBOL MR00017
KOLOR Bursztyn z refleksami starego 

złota.
NOS Orzech laskowy, prażony migdał, 

lody kokosowe z pieczonym 
ananasem.

USTA Zaskakujący balans słodyczy- 
aromat zapowiada uderzenie 
słodyczy, jednak jest ona 
stonowana. Na pierwszym planie 
miód oraz skórki z cytrusów. 

KOŃCÓWKA Średnai, mocne nuty miodowo-
kwiatowe.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL MR00014
KOLOR Intensywny jasny brąz

NOS Zapowiadająca się duża słodycz, 
sporo soczystego ananasa, w tle 
wyczuwalna przyjemna wanilia, 
tytoń oraz przyprawy korzenne.

USTA Zgodnie z obietnicą 
słodycz, ale bardzo dobrze 
zbalansowane wyczuwalne 
aromaty charakterystyczne 
dla świątecznego keksa, owoce 
tropikalne oraz brązowy cukier. 

KOŃCÓWKA Długi i dość słodki, cedr i korzenne 
przyprawy z owocową słodyczą.

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Kraj pochodzenia: Belize
Styl: Hiszpański
Metoda destylacji:  Column Still 
Leżakowany łącznie 10 lat 

SYMBOL MR00018
KOLOR Ciemny bursztyn z brązową 

poświatą.
NOS Kandyzowane pomarańcze z gałką 

muszkatołową i imbirem. W tle 
wyczuwalne świeżo pieczonego 
miodowca z orzechami włoskimi. 

USTA Na samym początku otrzymujemy 
uderzenie mocno palonej kawy 
młotkowanym czarnym pieprzem. 
Po chwili pojawia się przyjemna 
słodycz keksu z bakaliami oraz 
chipsów bananowych. 

KOŃCÓWKA Bardzo długa i satysfakcjonująca. 
ALKOHOL 57 %

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Legendarna destylarnia Diamond 

znajduje się w samym sercu 
Gujany.

Misją Mezan Rum jest przed-
stawienie światu rumów bez 
żadnych dodatków słodzących, 
aromatyzujących czy barwią-
cych. Dzięki temu mamy okazję 
poznać całkowicie różne style 
i charaktery rumów z najlep-
szych destylarni z Ameryki Po-
łudniowej, Karaibów oraz Indii 
Zachodnich.

Każdy rum spod znaku Mezan pochodzi z beczek, które bez-
pośrednio od producenta zostają przewiezione do Europy. 
Większość beczek pochodzących z magazynów Mezan znacz-
nie dłużej leżakuje w Europie niż w swoich krajach macierzy-
stych. Jest to bardzo ważny czynnik w momencie powstawa-
nia rumu ponieważ zimniejszy i mniej wilgotny klimat sprzyja 

leżakowaniu beczek rumu. Dzięki temu proces maturacji może 
przebiegać dłużej a alkohol w beczce ulega procesowi utle-
niania dając nam znacznie lepiej zbalansowany charakter 
rumu. Finalnie otrzymujemy rum o niespotykanych dotąd aro-
matach, które nieczęsto można znaleźć w innych rumach.

PANAMA 
2008*

CHIRIQUÍ MOSCATEL 
CASK FINISH

BELIZE 
2008*

GUYANA DIAMOND
DISTILLERY 2007

XO EXTRA OLD 
BARRIQUE AGED 
JAMAICA RUM

SYMBOL MR00015
KOLOR Średnio bursztynowy.

NOS Maślany karmel z odrobiną 
suszonych moreli i guawy.

USTA Na podniebieniu tropikalne 
owoce, pomarańcze, 
przypalony cukier trzcinowy.

KOŃCÓWKA Intrygujące wykończenie 
z posmakiem beczki, pieprzu, 
gałki muszkatołowej, 
pomarańczy i melasy.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Kraj pochodzenia: Panama

SYMBOL MR0001
KOLOR Bursztynowo-złoty, lśniący.

NOS Banany z karmelem, aromat 
ciasta Banoffee Pie

USTA Okrągły, dobrze 
zrównoważony z posmakiem 
chlebka bananowego.

KOŃCÓWKA Długa z karmelowa nutą.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl
UWAGI Kraj pochodzenia: Jamajka

Destylarnia: Worthy Park, 
Monymusk oraz Hampden
Styl: Angielski
Metoda destylacji: Pot Still + 
Column Still
Edycja wypuszczana w seriach 
po 5000 butelek, każda z serii 
różni się doborem beczek.

POCHODZĄCA Z FRANCJI FIRMA MEZAN TO NIEZALEŻNY BOTTLER IDĄCY 
POD PRĄD WZGLĘDEM AKTUALNYCH TRENDÓW TWORZENIE EKSPRESJI RUMU. 

MEZANMEZAN

 RUM RUM
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ANEJO
SYMBOL HH 1003

KOLOR Transparentny złoty.
NOS Dym i dąb, suszona śliwka 

i migdały, wanilia.
USTA Pełne, wyraziste, dużo 

słodyczy z dębowym 
posmakiem, lekko pikantne.

KOŃCÓWKA Długotrwała, delikatnie 
ziołowa i pikantna.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI 12 do 18 miesięcy w beczce po 
Bourbonie. 
Kraj pochodzenia: Meksyk

BLANCO REPOSADO
SYMBOL HH 1001

KOLOR Krystalicznie czysty.
NOS Świeże aromaty owoców 

tropikalnych i jabłka z nutami soli, 
cytrusów i eukaliptusa.

USTA Pełne, oleiste, bogate smaki 
dojrzałych owoców cytrusowych 
z pieprzowo-
-waniliową nutą.

KOŃCÓWKA Długa, dobrze zrównoważona 
z nutą przypraw i cytrusów.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Kraj pochodzenia: Meksyk
NAGRODY San Francisco World Spirits 

Competition 2013 brąz, 2012 złoto

SYMBOL HH 1002
KOLOR Jasnobursztynowy.

NOS Delikatny, owocowy z aromatem 
grillowanego ananasa.

USTA Obfite, pełne owocowego 
i karmelowego smaku z nutą wanilii 
i dębu.

KOŃCÓWKA Długa i kremowa, lekko 
pikantna, z odrobiną dymu.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI 6 miesięcy w beczce 
po Bourbonie. 
Kraj pochodzenia: Meksyk

NAGRODY San Francisco World Spirits 
Competition 2013 brąz, 2012 złoto

Rodzina Beckmann jest najstarszą na świecie dynastią pro-
ducentów tequili - żadna inna rodzina nie może pochwalić się 
tak bogatą i zróżnicowaną historią rodu. W 1758r. pierwszą de-
stylarnię założył Jose Antonio Cuervo. Dzisiaj firmą o nazwie 
Tierra de Agave’s zarządza potomek w 8 generacji - - Jorge 

ZGODNIE Z PRAWEM, TEQUILA MOŻE BYĆ PRODUKOWANA TYLKO Z BLUE 
AGAVE UPRAWIANEJ W JEDNYM Z PIĘCIU REGIONÓW W MEKSYKU - JALISCO, 

NAYARIT, GUANAJUATO, MICHOACAN I TAMAULIPAS.
Beckmann. Jego ojciec Francisco marzył o produkcji najlepszej 
tequili na świecie. W 2004r. Jorge Beckmann rozpoczął pro-
dukcję Tequili 100% Agave w krótkich seriach i tak stworzył 
markę LUNAZUL.

TEQUILA

18   SOTOL

LUNAZUL

TEQUILA  19TEQUILA18
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NINFA

RAICILLA 

Producenci Raicilli ogromną uwagę przywiązują do dbałości 
o środowisko, do szeroko pojętych działań ekologicznych. Sam 
alkohol powstaję głównie z dziko rosnących agaw na terenach 
górskich Meksyku. Agawa jest pieczona w tradycyjnych glinia-

DESTYLATY PRODUKOWANE SĄ PRZEZ MAŁE ROLNICZE DESTYLARNIE. 
WIĘKSZOŚĆ ALKOHOLI POWSTAJE Z JEDNEGO RODZAJU AGAWY O NAZWIE 

“MAXIMILLIANA”. CHARAKTER ALKOHOLU OKREŚLANY JEST JAKO COŚ MIĘDZY 
DELIKATNĄ I SŁODKĄ TEQUILĄ, A DYMNYM MEZCALEM.

nych piecach opalanych drewnem, a następnie miażdżona. Naj-
częściej fermentacja zachodzi w otwartych dębowych becz-
kach, po czym jest destylowana w kolumnie destylacyjnej lub 
miedzianym alembiku. 

RAICILLA

RAICILLA20

SYMBOL MK1000
KOLOR Przeźroczysty, widoczne małe włókna.

NOS Owoce tropikalne głównie  bardzo dojrzała papaja i guawa. Ocet jabłkowy 
złamany słodyczą karmelu oraz gałki muszkatołowej. Delikatne aromaty 
sera cheddar oraz pigwy.

USTA Kwasowość nawiązująca do beczkowego Sauvignon Blanc- cytrusy 
i masło. Biały pieprz, niedojrzałe owoce pigwy i winogron. Delikatny aromat 
papryczki habanero i świeżej kolendry.  

KOŃCÓWKA Długa i delikatna. Aromat owoców tropikalnych zostaje z nami na długo.
ALKOHOL 42 %

POJEMNOŚĆ 70 cl
REGION Meksyk

LA REINA RAICILLA 
WILD AGAVE MAXIMILIANA SPIRIT 

SYMBOL MK1001
KOLOR Przeźroczysty, widoczne małe włókna.

NOS Świeży i bardzo ziołowy. Sporo nut piżma, młodych szyszek sosnowych oraz 
delikatnie przebijające się aromaty czarnego bzu. W tle pojawiają się nuty 
cytrusów: mandarynki, limonka i skórka z cytryny.

USTA Kwasowość  dojrzałych cytrusów oraz octu z białego wina. Delikatne nuty 
ziołowa jak mięta czy tymianek. Pojawia się również gruszka z wanilią. 

KOŃCÓWKA Długi, utrzymujący i zaskakujący. Sporo aromatów ziemistych, wraca do nas 
piżm z cytrusami.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Meksyk

LA NINFA RAICILLIA 
WILD OAKED AGAVE SPIRIT
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SZKOCKA WHISKY. KRÓLOWA ALKOHOLI.

SCOTCH WHISKY

Zgodnie z prawem regulowanym przez SWA (Scotch Whisky Association), aby whisky 
mogła być nazwa Scotch Whisky musi: powstawać wyłącznie z 3 składników (woda, 

zboże, drożdze), być destylowana minimum dwukrotnie, leżakować min. 3 lata w dębowej 
beczce oraz być zabutelkowana w mocy min. 40%.

W Szkocji produkuje się dwa rodzaje whisky:

MALT WHISKY - użycie wyłącznie słód jęczmienny, destylacja dwukrotna
 w miedzianym alembiku.

GRAIN WHISKY - użycie różnych rodzajów zboża, destylacja w kolumnie destylacyjnej.

Szkocką whisky możemy podzielić na najważniejsze kategorie:

BLENDED SCOTCH WHISKY - jest to najważniejsza kategoria ponieważ 68% eksportu 
szkockiej whisky to właśnie blended. Powstaje ona w wyniku zmieszania jednego lub 

wielu rodzajów Single Malt Whisky oraz jednego lub wielu rodzajów 

SINGLE MALT SCOTCH WHISKY - uznaje się że jest to najbardziej szlachetny rodzaj 
szkockiej whisky. „Single” odnosi się do wymogu produkcji w jednej konkretnej destylarni.

BLENDED MALT SCOTCH WHISKY - kupaż Single Malt Whisky z wielu destylarni. 
Jednak ona nie zawiera Grain Whisky.

SZKOCKA WHISKY STAŁA SIĘ JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
ROZWIJAJĄCA SIĘ KATEGORIĄ ALKOHOLI NA ŚWIECIE. JEDNAK 

TO POLSKI RYNEK JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH 
JEŚLI CHODZI O SPOŻYCIE.
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GLENGOYNE DISTILLERY  słynie z produkcji single malt 
whisky od 150 lat. Pięknie położona u podnóża góry Dumgoyne, 
na południowo-zachodnim krańcu regionu Highland. Założona 
w 1833 r. jako destylarnia, która od samego początku miała 
tworzyć delikatną i słodką whisky. W kwietniu 2003 r. Ian Macleod 
Distillers został właścicielem destylarni Glengoyne oraz samej 
marki Glengoyne Single Malt Whisky. Obecnie roczna produkcja 
wynosi blisko milion litrów destylatu. Glengoyne kwalifikowana 

jest jako whisky z  regionu Highlands. Jest to bardzo umowna 
kwalifikacja, ponieważ jej łagodny i lekko owocowy charakter 
smaku i bukietu bliższy jest maltom z regionu Lowlands. Sama 
granica pomiędzy tymi dwoma regionami przechodzi właśnie 
przez środek terenu należącego do destylarni. Glengoyne Whisky 
jest chwalony za swój tradycyjny styl oraz konsekwencje używania 
beczek po sherry, a swój charakter zawdzięcza najwolniejszej 
destylacji w całej Szkocji.

12YO HIGHLAND 
SINGLE MALT 

10YO HIGHLAND 
SINGLE MALT 

SYMBOL SC0020
KOLOR Klarowny złoty.

NOS Bogaty, słodki aromat z nutami 
karmelu, marcepana i suszonych 
owoców, skórka pomarańczowa, 
pieczone jabłko, odrobina miodu.

USTA Konsystencja miękka, oleista 
i bardzo skoncentrowana, 
słodowa, z posmakiem gruszek, 
z odrobiną rozgrzewających 
przypraw, niezwykle wyważony 
smak.

KOŃCÓWKA Długi, słodki , dębowy finisz.
ALKOHOL 43%

POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL SC0029
KOLOR Jasno- bursztynowy.

NOS Delikatnie ziołowy, nuty wanilii, 
cukierki krówki, delikatne nuty 
soczystej brzoskwini.

USTA Dużo słodyczy, smak 
nawiązujący do aromatów 
z beczki po bourbonie- wanilia, 
pomarańcz, kokos, karmel, gałka 
muszkatołowa.

KOŃCÓWKA Długa bardzo maślana, delikatna 
słodycz czekolady mlecznej, 
migdały.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

CHAPTER TWO 
SINGLE MALT

SYMBOL SC00282
KOLOR Niezwykle intensywny złoty

 z refleksami pomarańczowymi.
NOS Niezwykle świeży oraz owocowy. 

Dominują soczyste owoce 
ananas, mango oraz delikatnie 
wyczuwalny melon miodowy. 

USTA Przyjemnie oleisty. Na pierwszym 
planie pojawia się nuta ananasa 
smażonego z masłem oraz 
słodkich brzoskwiń. 

KOŃCÓWKA Długi z mocnym akcentem 
wiórków dębowych oraz sernika 
z brzoskwiniami.

ALKOHOL 48 %
POJEMNOŚĆ 70 cl

GLENGOYNE DISTILLERYGLENGOYNE DISTILLERY

SCOTCH WHISKYSCOTCH WHISKY
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GLENGOYNE DISTILLERY

50YO HIGHLAND 
SINGLE MALT 

25YO HIGHLAND 
SINGLE MALT 

21YO HIGHLAND 
SINGLE MALT 

CASK STRENGTH 
NO.9 SINGLE MALT

SYMBOL SC0024
KOLOR Ciemny bursztyn.

NOS Intensywne aromaty 
charakterystyczne dla sherry – 
rodzynki, figi i pomarańcze.

USTA Początkowo wanilia i ciemna 
czekolada, później bogaty 
smak sherry z nutami ciasta 
owocowego oraz beczki.

KOŃCÓWKA Długi finisz z posmakiem 
czerwonych owoców 
i skruszonego czarnego pieprzu.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Dojrzewanie w 100% w beczkach 
po sherry z europejskiego dębu.

SYMBOL SC0023
KOLOR Głęboka miedź ze smugami.

NOS Czerwone pieczone jabłka, toffi, 
sherry i suszone owoce, wyraźne 
aromaty ciasta.

USTA Pełne, okrągłe, złożone, 
wyjątkowy posmak sherry, miodu, 
rodzynek, orzechów laskowych 
i cynamonu.

KOŃCÓWKA Długi, wytrawny finisz z lekko 
pikantnym posmakiem.

ALKOHOL 43,00%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Dojrzewanie w 100% w beczkach 
po sherry z europejskiego dębu.

SYMBOL SC00253
KOLOR Stare złoto z refleksami.

NOS Sporo aromatów ciastek 
owsianych z masłem, delikatne 
niuanse czerwonego pieprzu.

USTA Świeżo pieczone ciasto 
z kruszonką z jabłkami lub 
gruszkami z dodatkiem miodu, 
cynamonu, gałki muszkatołowej.

KOŃCÓWKA Bardzo długi zaczynający się od 
świeżej dębiny.

ALKOHOL 59.2%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Dojrzewanie w 30% beczkach 
ex-sherry oraz 70% beczki 
ex-bourbon.

GLENGOYNE 30 YEARS OLD
HIGHLAND SINGLE MALT

SYMBOL SC0027
KOLOR Ciemny mahoń z refleksami bursztynu.

NOS Na pierwszy planie pojawiają się powidła śliwkowe, suszone figi, soczyste 
wiśnie, skórka z gorzkiej pomarańczy oraz dżem malinowy. Na drugim 
planie mamy więcej przypraw korzennych: gałka muszkatołowa, goździki, 
cynamon, ziele angielskie, oraz świeży imbir z jaśminem. W dużym skrócie 
otrzymujemy ciasto bożonarodzeniowe, zaraz za przyprawami możemy 
wyczuć nagrzaną na słońcu skórę oraz antykwariat z meblami dębowymi.

USTA Bogactwo smaku spotęgowane przyjemną oleistą teksturą. Od razu 
otrzymujemy słodycz wiśni, rodzynki nasączone rumem oraz delikatne 
nuty skórki pomarańczowej. Pojawia się stare drewno dębowe, ale nie jest 
ono dominujące. Na samym końcu wyczuwamy świeżo zaparzone espresso 
posypane wiórkami gorzkiej czekolady. Świetny balans owocowych nut 
oraz wytrawności przypraw korzennych z dębiną.

KOŃCÓWKA Bardzo długa i bogata. Oleistość nadal się utrzymuje z dodatkiem wytrawnych 
aromatów starego drewno oraz soczystymi czerwonym owocami. Stawiający 
bardziej na ekspresje pełnego spektrum aromatów czerwonych i czarnych 
owoców.

ALKOHOL 46,8%*
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Glengoyne udostępnił do sprzedaży ograniczoną ilość 30-letniej whisky - 
to jedynie 5200 butelek, pochodzących z 13 najlepszych beczek. Glengoyne 
30 YO to whisky leżakująca wyłącznie w beczkach po sherry pierwszego 
użycia (1-fill).
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TAMDHU powstała na brzegu rzeki Spy w roku 1897 - 
w erze, kiedy wszystko wydawało się możliwe, w okresie, kie-
dy kupcy, intelektualiści i rzemieślnicy kroczyli razem tworząc 
nowoczesny świat. Od majestatycznych osiągnięć inżynierii do 
kształtowania nowych filozofii i doskonalenia najbardziej pożą-

danego alkoholu świata - szkockiej malt whisky. Beczki Sherry 
używane do dojrzewania whisky są takie same jak w czasach 
założenia destylarni. Tamdhu wraca do momentu kiedy produ-
kowano najlepsze whisky. Jest to prawdziwy „Old School” wśród 
szkockich destylarni.

TAMDHU „URODZIŁA” SIĘ PONOWIE, WSKRZESIĆ STARY STYL SPEYSIDE 
WHISKY. DESTYLARNIA ZOSTAŁA STWORZONA PPRZEZ ZAŁOŻYCIELI 

NAJBARDZIEJ IKONICZNYCH DESTYLARNI. CEL BYŁ JEDEN: NAJLEPSZĄ 
WHISKY W SPEYSIDE. TERAZ, W XXI WIEKU DESTYLARNIA WSKRZESIŁA TEN 
STYL I ZDOBYWA SERCA WIELBICIELI WHISKY NA CAŁYM ŚWIECIE. PRZEPIS 

JEST PRROSTY: OLEISTY DESTYLAT Z NUTĄ DUMY I 100% MATURACJA 
W BECZKACH PO NAJLEPSZEJ HISZPAŃSKIEJ SHERRY. 

Sandy McIntyre. Distillery Manager.

„Nasi założyciele wybrali perfekcyjne miejsce 
na lokalizację destylarni, obok źródeł Tamdhu 

dostarczających naturalną wodę z Speyside niezbędną 
do zacieru jęczmiennego i redukcji alkoholu.”

SYMBOL SC0003
KOLOR Rustykalny pomarańczowy

NOS Bogate aromaty czekolady mlecznej, cukru pudru, karmelu.
USTA Obfite, pełne z posmakiem cynamonu,  skórki pomarańczowej i bananowego 

ciasta.
KOŃCÓWKA Długie  przyjemne  wykończenie z kokosem, cynamonem i  beczką

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Speyside, Scotland.
UWAGI Leżakowany wyłącznie w beczkach po sherry z hiszpańskiego regionu Jerez.

12 YEARS OLD LIMITED EDITION 
SHERRY CASK

SYMBOL SC00013
KOLOR Ciemny bursztyn z refleksami szkarłatnymi.

NOS Gorzka czekolada, cynamon, wanilia, świeżo palone espresso, delikatny dym 
tlącego się cygara.

USTA Stonowana słodycz, niesamowicie dobrze zbalansowana - moc alkoholowa 
nie jest wyczuwalna. Czekolada i kawa znów wyczuwalne, orzechy laskowe, 
zapach skóry i delikatne nuty palonej dębiny.

KOŃCÓWKA Długa i trwała, słodycz palonego karmelu oraz delikatna nuta wytrawna 
suszonych liści tytoniu.

ALKOHOL 59,8 %*
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Speyside, Scotland.
UWAGI Leżakowany wyłącznie w beczkach po sherry z hiszpańskiego regionu Jerez.

SYMBOL SC0006
KOLOR Bursztyn z czekoladową poświatą

NOS Wytrawne orzechowe sherry, wiśnia, mleczna czekolada, rum z rodzynkami, 
cytrusy, pieczone płatki owsiane i śliwka.

USTA Alkohol oblebia delikatną słodyczą całe nasze usta, słodka wanilia 
z brązowym cukrem, kwaśne czerwone jabłko i suszone owoce.

KOŃCÓWKA Długi i rozgrzewający, suszona morela i daktyle, delikatna przyprawa 
i duszone jabłko.

ALKOHOL 57,8 %*
POJEMNOŚĆ 70 cl

REGION Speyside, Scotland.
UWAGI Nierozcieńczana i niefiltrowana na zimno, dosłownie jest to whisky o mocy 

takiej w jakiej leżakowała.

SYMBOL SC0004
KOLOR Ciemny bursztyn

NOS Czerwcowy kompot truskawkowy, rodzynki, ciasto marchewkowe, 
słodki zapach świeżo ciętej dębiny, aromaty pieczonego chleba, masła 
orzechowego, cynamonu.

USTA Mnóstwo słodyczy suszonych owoców: rodzynki, śliwki, morele, ananas. 
Wytrawna nuta pomarańczy i wanilii. Na końcu czujemy cedr oraz cynamon

KOŃCÓWKA Długi i delikatny. Olejek orzeszków ziemnych, lody czekoladowe.
ALKOHOL 43 %

POJEMNOŚĆ 70 cl
REGION Speyside, Scotland.
UWAGI Leżakowany wyłącznie w beczkach po sherry z hiszpańskiego regionu Jerez.

BATCH STRENGTH NO.6 SHERRY CASKS 
SINGLE MALT

18YO SHERRY CASKS MATURED SPEYSIDE 
SINGLE MALT 

15YO SHERRY CASKS MATURED 
SINGLE MALT

* moc oraz seria mogą się zmieniać

TAMDHU

SCOTCH WHISKY SCOTCH WHISKY28
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Założona w 1840 roku przez kupca win. To czym wyróżniła się 
destylarnia to unikalny proces produkcji, połączenie potrójnej de-
stylacji oraz użycie jako kondensatorów miedzianych wężownic. 
ROSEBANK WHISKY oferuje kwiatowy lekki, pełny i bardzo oleisty 
destylat. Whisky ta na początku zdobyła serca wśród blenderów 
whisky- była ich ulubionym składnikiem wzbogającym blended 

whisky. Jednak w XX wieku wypusty single malt zawojowały cały 
świat, stając się najbardziej pożądanymi butelkami wśród kolek-
cjonerów. Aktualnie stare wypusty destylarni osiągają niebotyczne 
sumy sprzedaży podczas aukcji, a sama marka plasuję się w pierw-
szej trójce szkockich destylarni z największym potencjałem inwe-
stycyjnym.

PO 25 LATACH „KRÓL LOWLAND WHISKY” PRZEBUDZIŁ SIĘ ZE SNU!
LEGENDARNA DESTYLARNIA, KTÓRA ZASŁUŻYŁA NA MIANO NAJLEPSZEJ REGIONIE 

LOWLAND ZOSTAŁA WSKRZESZONA ZA SPRAWĄ IAN MACLEOD DISTILLERS.

LOWLAND 30YO
SINGLE MALT 

SYMBOL SC0060
KOLOR Intensywne jasne złoto. 

NOS Cudownie świeży i kremowy. 
Świeżo pieczone gofry z konfiturą 
agrestową i bitą śmietaną. 

USTA Delikatnie gęsta tekstura 
przyjemnie oblepia nasze policzki 
i potęguję wrażenie słodyczy. 
Na wejściu otrzymujemy aromat 
kremy cytrynowego z delikatną 
dozą aromatu dojrzałego mango 
oraz ananasa. 

KOŃCÓWKA Delikatna, ale bardzo długa. 
ALKOHOL 48.6 %

POJEMNOŚĆ 70 cl

ROSEBANK

SCOTCH WHISKYSCOTCH WHISKY

Historia destylarni zaczyna się w 1999 roku, kiedy prezes lokalnego 
klubu golfowego Douglas Clement  wpadł na pomysł stworzenia 
destylarni. Po 13 latach zbierania kapitału do wybudowania 
destylarni, Clement poddał się. Wtedy pojawiła się rodzina Wemyss 
- niezależny bottler whisky, historycznie związana z okolicami 
Kingsbarns, ale ich marzeniem była też produkcja własnej whisky.
Pod koniec 2014 roku destylarnia Kingsbarns rozpoczęła  

działalność i otwarła swoje drzwi dla gości. Zamysł produkcji tej 
whisky jest stosunkowo prosty. Produkcja destylatu w starym stylu 
regionu Lowland i docelowo całkowita kontrola każdego etapu 
produkcji: od zbioru jęczmienia, który rośnie lokalnie na ziemiach 
należących do rodziny Wemyss po leżakowanie beczek blisko 
destylarni. Ograniczona produkcja ma zamknąć się w 140 tyś litrów 
rocznie, a tygodniowo będzie napełniane 24 beczek.

KINGSBARNS

SCOTCH WHISKY

UROCZA DESTYLARNIA STWORZONA W BUDYNKU XVIII-WIECZNEJ FARMY, 
NIEDALEKO MIASTECZKA ST. ANDREWS. PRZEDSTAWICIEL SZKOCKIEGO 

REGIONU LOWLAND CECHUJĄCY SIĘ DELIKATNYM KWIATOWYM 
CHARAKTEREM I OWOCOWĄ SŁODYCZĄ.

LOWLAND 
SINGLE MALT

SYMBOL SC2014
KOLOR Jasno słomkowy.

NOS Silne uderzenie kwiatów 
polnych, świeżej wanilii, 
lodów śmietankowych.

USTA Słodycz budyniu 
waniliowego, w tle nuty 
wiosennych kwiatów, 
ziele angielskie, skórka 
pomarańczy z delikatnymi 
niuansami kokosu.

KOŃCÓWKA Finisz średni - niezbyt długi, 
jednak też nie znika od razu.

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70 cl

BALCOMIE SHERRY 
CASK SINGLE MALT

SYMBOL SC2017
KOLOR Jasny bursztyn.

NOS Od  razu otrzymujemy ogromną 
dawkę aromatów rodzynek 
nasączonych rumem. 

USTA W dalszym ciągu czujemy mocno 
aromaty ciasta świątecznego 
z całym bogactwem orzechów, 
suszonej żurawiny, kandyzowanej 
skórki z pomarańczy oraz 
kawałkami słodkiego ananasa.

KOŃCÓWKA Średni, jednak bardzo przyjemny. 
ALKOHOL 46%

POJEMNOŚĆ 70 cl
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ISLAY 
SINGLE MALT

HIGH VOLTAGE 
ISLAY SINGLE MALT

SYMBOL SC0010
KOLOR Jasny bursztynowy klarowny.

NOS Charakterystyczny dla Islay 
ziemisty torfowy aromat 
z nutami kandyzowanych 
owoców, dymu, ściółki leśnej, 
alg morskich.

USTA W smaku torf i sól morska, ale 
też odrobina miodu i kakao, 
sherry i przypraw.

KOŃCÓWKA Długi wytrawny torfowo – 
cytrusowy finisz. 

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL SC0012
KOLOR Jasny bursztynowy klarowny.

NOS Intensywny aromat torfu i dymu, 
morskie powietrze, owsianka, 
wanilia i toffi.

USTA Usta wypełniają się gęstym, 
oleistym dymem, zanim zmiękną 
i staną się bardziej kremowe, 
czuć nuty  orzechowe, słone 
i cytrusowe.  

KOŃCÓWKA Słodycz dobrze się miesza 
z wolno gasnącym dymem  
pozostawiając słony zapach.

ALKOHOL 58%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SMOKEHEAD TO WHISKY BĘDĄCA MARKĄ FIRMY IAN MACLEOD DISTILLERS, JEDNEJ Z OSTATNICH 
SZKOCKICH FIRM ZAJMUJĄCEJ SIĘ WHISKY; KTÓRA NALEŻY W 100% TO JEDNEJ SZKOCKIEJ RODZINY. 

DESTYLAT JEST TWORZONY PRZEZ JEDNĄ TAJEMNICZĄ DESTYLARNIE Z WYSPY ISLAY.

SHERRY BLAST 
ISLAY SINGLE MALT 

SYMBOL SC0013
KOLOR Bursztynowy.

NOS Mocne uderzenie dymu 
wędzarniczego oraz starych
mebli dębowych w wilgotnej 
piwnicy.

USTA Zaczyna się wytrawnie nutami 
ziemistego torfu, a kończy
słodyczą sosu barbecue, 
rodzynek, suszonych bananów
czy gorzkiej (bardzo) 
czekolady.

KOŃCÓWKA Na języku zostaje delikatna 
słoność.

ALKOHOL 48%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL SC0054
KOLOR Złoto z bursztynowymi refleksami.

NOS Delikatne nuty miodu 
z cynamonem, herbatniki 
z masłem, skórka cytryny.

USTA Nuty słodowe wzbogacone 
chipsami bananowymi oraz toffi, 
delikatny posmak suszonego siana 
oraz białej czekolady.

KOŃCÓWKA Krótka, ale rozgrzewająca. Głównie 
wyczuwalne są aromaty ciasteczek 
maślanych i miodu.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

LOWLAND 
SINGLE MALT 

HIGHLAND 
SINGLE MALT

ISLAY 
SINGLE MALT

ISLAND 
SINGLE MALT  

SYMBOL SC0050
KOLOR Stare złoto z bursztynowym 

refleksami.
NOS Sporo wytrawnych nut 

owoców czerwonych, z tyłu 
pojawiają delikatne aromaty 
dymu wędzarniczego.

USTA Bardzo delikatny charakter.
KOŃCÓWKA Średnia, jednak bardzo 

przyjemna. Krem angielski, 
suszone rodzynki, przyprawy 
korzenne, pieprz oraz odrobina 
aromatu podpalonej dębiny.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

SYMBOL SC0053
KOLOR Intesywne złoto.

NOS Delikatne nuty wodorostów, 
duża słodycz krówki, świeżo 
zmielony pieprz. 

USTA Spora delikatność okraszona 
wytrawnością. Pojawia się 
słoność, skórka chleba 
razowego z miodem 
gryczanym. Nieśmiało 
pojawiają się nuty marmolady 
pomarańczowej.

KOŃCÓWKA Długa i delikatna. 
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70cl

SYMBOL SC0051
KOLOR Złoto ze słomianą poświatą.

NOS Uderzenie mieszanki 
aromatów wyspy Islay, na 
początku pojawia się sporo 
dymu ogniska, później delikatne 
morskie nuty jodyny. 

USTA Torf, torf i trochę… słodyczy. 
W ustach otrzymujemy 
kontynuację zapachu tj. sporo 
nut wędzarniczych oraz 
delikatnej bryzy morskiej.

KOŃCÓWKA Długa jednak niezbyt 
agresywna. 

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

SPEYSIDE 
SINGLE MALT 

SYMBOL SC0052
KOLOR Złoto z brunatną poświatą.

NOS Skórki cytrusów namoczone 
w miodzie. Delikatne nuty 
rodzynek, trzciny cukrowej.

USTA Dobry balans słodyczy 
dojrzałych owoców oraz 
wytrawność delikatnego dymu. 
Delikatnie oleista tekstura 
wzmacnia wrażenie słodyczy.

KOŃCÓWKA Średnia przyjemnie 
rozgrzewająca, pozostaje 
wrażenie świeżo ciętej trawy 
i słodkich rodzynek.

ALKOHOL 59%
POJEMNOŚĆ 70cl

 MACLEOD’S WHISKY 

RUM REBEL
ISLAY SINGLE MALT 

SYMBOL SC0014
KOLOR Głęboki kolor starego złota.

NOS Na wstępie czujemy 
karmelizowany bekon, który jest 
obecny prawie cały czas. Po 
chwili ujawnia się nuta melasy 
oraz owoców tropikalnych.

USTA Gęsta słodycz, która 
rozpoczyna się mentolowym 
aromatem; który rozwija się 
nuty przejrzałych owoców 
gruszek oraz bananów. 

KOŃCÓWKA Długa i bardzo 
satysfakcjonująca. 

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70 cl
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THE HIVE BLENDED MALTPEAT CHIMNEY BLENDED MALT
SYMBOL SC2005

KOLOR Złoty.
NOS Słód, chleb i masło, czerwone jagody, ciasto, mokry dąb i dżem morelowy. 

Słodka nuta żywicy i płynnego miodu.
USTA Potęzne i słodkie na początku, z syropem klonowym w końcówce. 

Posmak dębu daje delikatnie gorzką nutę.
KOŃCÓWKA Cydrowa z uciekającymi przyprawami. 

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70cl

NAGRODY Wizards of Whisky 2014
Wemyss Malts is named Independent Bottler of the Year 2014
The Hive 8 yo wins a Gold Medal 
The Hive 8 years old
Silver Medal Winner - Spirits Business - Scotch Whisky Masters 2012

SYMBOL SC2001
KOLOR Złoty.

NOS Słód, chleb i masło, czerwone jagody, ciasto, mokry dąb i dżem morelowy. 
Słodka nuta żywicy i płynnego miodu. Oczywiście spore uderzenie opalanej 
deski sosnowej.

USTA Potężne i słodkie na początku, z syropem klonowym w końcówce. Posmak 
dębu daje delikatnie gorzką nutę. Duża słodycz korzenna zostaje złamane 
wytrawnością dymu wędzarniczego oraz soli morskiej.

KOŃCÓWKA Drewno cedrowe, dym z ogniska na plaży.
ALKOHOL 46%

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Mieszanka wyłącznie whisky słodowych (malt) z 16 szkockich destylarni, 

a większość pochodzi z wyspy Islay, a w szczególności z destylarni Coal Ila

SPICE KING BLENDED MALT VELVET FIG BLENDED MALT
SYMBOL SC2003

KOLOR Naturalnie złoty.
NOS Świeży, ziołowy z nutami skoszonej trawy i odrobiną torfu

USTA Na początku łagodny torf przechodzący w czerwone chili. 
Na finiszu dojrzały melon.

KOŃCÓWKA Średnio długa, wytrawna.
ALKOHOL 46%

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Według niektórych komentatorów użytym maltem sygnaturowym 

mógł być Talisker z beczek po sherry.
NAGRODY Silver Award The Spirit Business Travel Retail Masters Awards, 2010

Silver Medal Winner - 88/100 Highly Recommended, Beverage Tasting Institute
 “5 stars.  A superb wintery whisky.” CLASS Magazine, December 2010
Silver medal International Spirits Challenge 2011 (ISC)

SYMBOL SC2019
KOLOR Ciemno złoty.

NOS Tętniący czerwonymi i czarnymi owocami leśnymi, figami oblanymi mleczną 
czekoladą z nutą marcepanu i orzechami włoskimi w sosie toffi. 

USTA Soczyste nuty owoców, takie jak dojrzałe figi, daktyle Medjool, dojrzałe 
morele oraz owoce suszone takie jak rodzynki lub. Czekolada mleczna 
doprawiona gałką muszkatołową i imbirem, chwilami przebija się aromat 
prażonych kasztanów.

KOŃCÓWKA Długa i przyjemna. Bogactwo aromatów drewna, cynamon i tytoń fajkowy 
otula podniebienie nieskończoną nutą przypraw korzennych.

ALKOHOL 46%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI 9750 butelek

WEMYSS MALTS

SCOTCH WHISKYSCOTCH WHISKY

Nazwa marki WEMYSS pochodzi od zlokalizowanego na brzegu 
szkockiego wybrzeża XIV wiecznego zamku Wemyss (wym. łiims). 
Założycielem pierwszej destylarni w XIX wieku był John Haig. 
Korzenie rodzinnego biznesu sięgają branży winiarskiej i stąd prze-
niesione zostały pewne idee do świata szkockiej whisky. Skoro naj-
wybitniejsze wina bordoskie są zawsze blendami kilku szczepów 
dlaczego nie stworzyć blendu najdoskonalszych malt whisky?

W realizacji tego celu pomógł rodzinie światowy ekspert whisky 
Charles MacLean stając się szefem firmowej komisji degustacyjnej. 
Nawet doświadczony miłośnik malt whisky ma niekiedy problemy 
z terminologią stosowaną w tej branży. Wemyss postanowił buti-
kowe whisky uczynić bardziej zrozumiałymi i dostępnymi dla ich 
miłośników używając smaków i aromatów oryginalnych maltów 
wchodzących w skład ich blendu. 

NAZWA MARKI WEMYSS POCHODZI OD ZLOKALIZOWANEGO NA BRZEGU SZKOCKIEGO WYBRZEŻA 
XIV WIECZNEGO ZAMKU WEMYSS (WYM. ŁIIMS). TO TAM LEGENDARNY JOHN HAIGS ZAŁOŻYŁ 

PIERWSZĄ SWOJĄ DESTYLARNIĘ. KORZENIE RODZINNEGO BIZNESU SIĘGAJĄ BRANŻY 
WINIARSKIEJ I STĄD PRZENIESIONE ZOSTAŁY PEWNE IDEE DO ŚWIATA SZKOCKIEJ WHISKY. 

SKORO NAJWYBITNIEJSZE WINA BORDOSKIE SĄ ZAWSZE BLENDAMI KILKU SZCZEPÓW DLACZEGO 
NIE STWORZYĆ BLENDU NAJDOSKONALSZYCH MALT WHISKY?

WEMYSS MALT
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BLENDED SCOTCH WHISKY

SCOTCH WHISKY

PIG`S NOSE BLENDED 
SCOTCH WHISKY

ISLE OF SKYE 12YO 
BLENDED SCOTCH WHISKY 

SYMBOL SC0030
KOLOR Jasne złoto.

NOS Chipsy bananowe, herbatniki maślane, kajmak, skórka 
z pomarańczy kandyzowana, świeżo ścięte wiórki dębowe.

USTA Oleista konsystencja wzmacnia wrażenie słodyczy, wanilia, 
karmel, masło orzechowe, delikatne nuty wytrawne 
orzechów włoskich.

KOŃCÓWKA Średnia - sporo karmelu, orzechów włoskich.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL SC0070
KOLOR Ciemno złoty.

NOS Delikatny i subtelny. Sporo aromatów bryzy morskiej, 
rodzynek oraz suszonej moreli.

USTA Delikatnie wytrawne, lecz bardzo delikatne. Na początku 
pojawiają się dojrzałe brzoskwinie z nutą wanilii. Po chwili 
otrzymujemy przyjemny aromat świeżej dębiny i wonne 
kwiaty polne. 

KOŃCÓWKA Średnia, ale bardzo przyjemna. Suszone owoce posypane 
orzechami włoskimi i dużymi ziarnami soli himalajskiej. 

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

WEMYSS SINGLE CASK

Każda z edycji jest bardzo limitowana- 150-700 butelek, na 
etykiecie możemy dowiedzieć się z jakiego roku pochodzi 
dana beczka oraz jaki rodzaj to był beczki. Wszystkie beczki 
są wybierane przez komisję, której przewodzi żywa legenda 
szkockiej whisky- Charles Maclean. Idealna whisky dla entu-
zjastów whisky, szukających unikalnych egzemplarzy z danej 

destylarni. Podobno największym problemem dla pracowni-
ków Wemyss Malts jest wyrażenie 2-3 słowami charakteru 
danej ekspresji, która trafia na etykietę. Z powodu dużej limi-
tacji, oferta single cask whisky ulega ciągłej zmianie. Prosimy 
o kontakt, aby otrzymać aktualną ofertę.

WEMYSS MALTS TWORZĄC SWOJE UNIKALNE MIESZANKI WHISKY 
SŁODOWYCH, DOBIERA WYSOKIEJ JAKOŚCI  BECZKI WHISKY 
Z NAJLEPSZYCH SZKOCKICH DESTYLARNI. STĄD POJAWIŁA 

SIĘ IDEA, ABY STWORZYĆ KOLEKCJE EKSKLUZYWNYCH 
WHISKY Z POJEDYNCZYCH BECZEK, KTÓRE BĘDĄ IDEALNIE 

REPREZENTOWAĆ STYL REGIONU I DESTYLARNI SKĄD POCHODZĄ.

KING ROBERT II 
BLENDED SCOTCH WHISKY

LORD ELCHO PREMIUM 
BLENDED SCOTCH WHISKY

SYMBOL SC0035
KOLOR Jasno brunatny

NOS Karmel, palące się siano, skórka z pomarańczy, prażone migdały,  ciastko 
z budyniem.

USTA Ciastka maślane z ziarnami zboża, miód lipowy, krem waniliowo-cytrynowo. 
Smak palonego karmelu oraz gorzkiej czekolady.

KOŃCÓWKA Długa  delikatna z nutami ziarna kakao i suszony tytoń.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Marka stworzona w 1968 roku przez Ian Macleod Distillers. Blend ponad 30 

szkockich destylarni , między innymi Glegoyne oraz Tamdhu.

SYMBOL SC2001
KOLOR Złoty.

NOS Słód, chleb i masło, czerwone jagody, ciasto, mokry dąb i dżem morelowy. 
Słodka nuta żywicy i płynnego miodu. Oczywiście spore uderzenie opalanej 
deski sosnowej.

USTA Potężne i słodkie na początku, z syropem klonowym w końcówce. Posmak 
dębu daje delikatnie gorzką nutę. Duża słodycz korzenna zostaje złamane 
wytrawnością dymu wędzarniczego oraz soli morskiej.

KOŃCÓWKA Drewno cedrowe, dym z ogniska na plaży.
ALKOHOL 46%

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Mieszanka wyłącznie whisky słodowych (malt) z 16 szkockich destylarni, 

a większość pochodzi z wyspy Islay, a w szczególności z destylarni Coal Ila

SCOTCH WHISKY
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CAŁY ŚWIAT ZNÓW OSZALAŁ NA PUNKCIE IRLADZKIEJ WHISKEY, OCZY 
FANÓW ALKOHOLI STARZONYCH ZNÓW ZWRÓCIŁY SIĘ KU DESTYLARNIOM 

Z ZIELONEJ WYSPY. DINGLE DISTILLERY TO RODZINNA FIRMA, KTÓRA 
SZANUJĄC TRADYCJĘ PROWADZI IRLADZKĄ WHISKEY KU REWOLUCJI.

SMAL BATCH NO.6 
SINGLE MALT 

SYMBOL IE0002
KOLOR Ciemna miedź.

NOS Piękna gama owoców leśnych 
z dodatkiem letniego kompotu 
z porzeczek. Po chwili pojawia 
się nuta syropu klonowego, 
imbiru kandyzowanego oraz 
skórki z pomarańczy. 

USTA Oleiste i delikatne. Sporo 
słodyczy suszonych jagód, 
żurawiny oraz śliwek; z nutą 
ciepłego kakao. W tle przewija 
się wszechobecny imbir ze 
skórką limonki. 

KOŃCÓWKA Średnia. Sporo przypraw 
korzennych.

ALKOHOL 46.5%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Potrójnie destylowana, limi-
towana edycja 15.000 but.

DINGLE DISTILLERY

Dingle Distillery to irlandzka, rodzinna destylarnia produkują-
ca irlandzką whisky zgodnie z tradycyjnymi metodami. Historia 
Dingle zaczyna się w 1996 r. gdy trzej przyjaciele - Oliver Hu-
ghes, Liam LaHart oraz Peter Mosley - postanowili otworzyć 
własny browar rzemieślniczy. Pomysł był bardzo innowacyjny 
jak na tamte czasy. Istniało spore ryzyko porażki, jednak skie-
rowanie produkcji na rzecz jakości piwa a nie ilości, okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Browar o nazwie Porterhouse Brewing 
Company, wszedł do panteonu najlepszych browarów rze-
mieślniczych w Irlandii.

14 lat później, po drugiej stronie Irlandii, w hrabstwie Kerry, 
Hughes, LaHart i Mosley otwierają destylarnię Dingle. Założe-

nia są dość proste - niezależna produkcja w klasycznym sty-
lu irlandzkiej whiskey o najwyższej jakości. Dingle produkuje 
dwa rodzaje whisky - single malt (100% słodowany jęczmień, 
potrójna destylacja) oraz pot stil (częściowo słodowany jęcz-
mień, potrójna destylacja). Właściwie każdy proces produkcji, 
włączając butelkowania odbywa się na miejscu, a nad każdym 
procesem czuwa Mistrz Destylacji- Graham Coull, który wcze-
śniej odpowiadał za produkcję w destylarni Glenfiddich, Balve-
nie oraz Glen Moray. Pomimo, że Dingle chełpi się tradycyjnym 
irlandzkim stylem, ich whiskey leżakuje w wielu rodzajach be-
czek takich jak: różne rodzaje sherry, madera, rum, bourbon, 
porto oraz szampan. W 2020 destylarnia otrzymała tytuł naj-
lepszej rzemieślniczej destylarni w Irlandii.

 IRISH WHISKY 

DINGLE DISTILLERY

SINGLE MALT 

SYMBOL IE0001
KOLOR Złoty z poświatą bursztynową.

NOS Przyjemne nuty soczystych gruszek oraz skórki 
z pomarańczy. Pojawiają się bardzo świeże 
aromaty liści kaffiru oraz siekanej mięty. 

USTA Delikatnie oleisty. Jak na tak młodą whisky, alkohol 
jest absolutnie schowany. Na pierwszym planie 
gotowane jabłka z brązowym cukrem. 

KOŃCÓWKA Średnio długa. Słodycz miodowa połączona 
z przyprawami korzennymi. 

ALKOHOL 46.3%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Potrójnie destylowana, 4-6 lat w beczkach

FOURTH SINGLE 
POT STILL RELEASE

SYMBOL IE0003
KOLOR Miedziano-złoty.

NOS Aromaty gorzkiej czekolady 
i wanilii. Na pierwszym planie 
gorzkie kakao z nutą imbiru, 
które jest złamane słodyczą 
suszonej figi. 

USTA Intrygująca konsystencja, 
nie jest mocno oleista. 
Otrzymujemy ogrom 
czekoladowych aromatów, 
z czasem ujawniają się 
bardziej owocowe nuty.

KOŃCÓWKA Długa i bardzo 
satysfakcjonująca. 

ALKOHOL 46.5%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Potrójnie destylowana, limi-
towana edycja 8.000 but.
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AMERICAN 
WHISKEY

POCZĄTKI AMERYKAŃSKIEJ WHISKEY WIĄŻE SIĘ Z LOSEM 
IMIGRANTÓW ZE SZKOCJI I IRLANDII, KTÓRZY RAZEM ZE SOBĄ 

PRZYWIEŹLI TECHNIKI DESTYLACJI, A TAKŻE ZALĄŻKI WIEDZY WIEDZY 
O STARZENIA W BECZKACH DĘBOWYCH.

Na początku XVIII w. szkoccy oraz irlandzcy imigranci zaczęli 
się osiadać na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Przez 
lata potomkowie tych osadników kultywowali tradycje swoich 
rodziny oraz kształtowali nowy rodzaj alkoholu bazującego na 
popularnym w tamtym regionie zbożu kukurydzy. „Sukces ma 
wielu ojców” nie wiadomo, kto pierwszy stworzył amerykańską 
whiskey zwaną bourbonem, jednak istnieją zapiski z 1820 roku 
gdzie znajduję się określenie alkoholu „bourbon”. Wiele doku-
mentacji zaginęło, jednak wiele legend zachowało się w pa-
mięci. Jedną z tych legend jest historia pastora Elijah Craig, 
który jako pierwszy użył wypalonej od środka beczki dębowej, 
którą wypełnił ją alkoholem.

Nadszedł nowy wiek XX, a z nim prohibicja; która okazała się 
dewastacją dla producentów amerykańskiej whiskey. Więk-
szość destylarni została zamknięta, a gorzelnicy przenieśli do 
lasów lub gór, gdzie w nocy nielegalnie destylowali.
Dopiero w 1964 roku powstała pierwsza ustawa regulujące 
proces produkcji bourbonu i innych amerykańskich whisky. 
Do dziś ta ustawa ulega ciągłej aktualizacji, a sam bourbon 
uważa się za jeden z najlepiej regulowanych alkoholi na 
świecie.

Dziś potomkowie Jim Beam przestali być właścicielami 
destylarni i firmy HEAVEN HILLS, jednak przez ponad 80 lat 
najważniejszą funkcję w destylarni- Master Distiller obejmo-
wała osoba o nazwisku Beam.
Przez cały okres działalności Heaven Hills musiało mierzyć 
się z wieloma trudnościami jak agresywnym nabywaniem 
marek amerykańskich whiskey przez zagraniczne korporacje 

lub wielk pożar w 1996 roku, który zniszczył 90tyś beczek 
z alkoholem oraz niemalże zrujnował całą destylarnie. 
Jednak Heaven Hills i sama rodzina Shapiro nigdy się nie 
poddała, nabywają stopniowo ikoniczne marki amerykań-
skiej whiskey jak Elijah Craig, Evan Willams, Rittenhouse czy 
Berheim, stworzyło jedno port folio które jest jednym z naj-
bardziej kompletnych na świecie.

ZAŁOŻONA W 1935 ROKU PRZEZ RODZINĘ SHAPIRO ORAZ JOSEPH’A L. BEAM’A- 
WNUKA JIM BEAM’A. AKTUALNIE JEST UZNAWANA ZA NAJWIĘKSZA NIEZALEŻNĄ 

FIRMĘ PRODUKUJĄCA AMERYKAŃSKĄ WHISKEY. .
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ELIJAH CRAIG BARREL PROOF 
BOURBON WHISKEY

SYMBOL HH0006
KOLOR Ciemny bursztyn.

NOS Aromaty karmelu z nutą dębu, jabłek i pomarańczy.
USTA W smaku dużo karmelu i wanilii, na tylnej części podniebienia 

nuty czarnego pieprzu i cynamonu.
KOŃCÓWKA Elegancka, przewlekła z nutą mięty.

ALKOHOL 66,6%*
POJEMNOŚĆ 70cl

REGION Kentucky USA
NAGRODY San Francisco World Spirits Competition złoto

SYMBOL HH0003
KOLOR Ciemnomiedziany.

NOS Bogaty w aromaty karmelu i wanilii, z nutą skórki pomarańczowej, pieczonego 
jabłka i dębu.

USTA Pełne, gładkie i subtelne, atrakcyjna słodycz charakterystyczna dla 
Bourbona, posmak karmelu, syropu klonowego, z nutą anyżu i przypraw.

KOŃCÓWKA Bardzo długa i mocna, z pieprzem i cynamonem.
ALKOHOL 47%

POJEMNOŚĆ 70cl
REGION Kentucky USA 
UWAGI Marka Elijah Craig powstała w Heaven Hill w 1986 roku. 

Produkowana jest z: 75% kukurydzy, 13% żyta i 12% jęczmienia. 
Starzona 12 lat w małej dębowej beczce.

ELIJAH CRAIG 
SMALL BATCH

HEAVEN HILL DISTILLERY
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HEAVEN HILL DISTILLERY

AMERICAN WHISKY

HEAVEN HILL DISTILLERY

AMERICAN WHISKY

PIKESVILLE STRAIGHT 
RYE WHISKEY

SYMBOL HH0014
KOLOR Blady miedziany.

NOS Delikatne aromaty przypraw, karmelu i kakao oraz dębowego 
dymu.

USTA Smak wytrawny i pikantny, z miodem, goździkami i nutą gorzkiej 
czekolady.

KOŃCÓWKA Miękkie, waniliowo – cynamonowe wykończenie.
ALKOHOL 55%

POJEMNOŚĆ 75cl
OKRĘG Kentucky USA
UWAGI San Francisco World Spirits Competition podwójne złoto

World Whisky Awards 2016 złoto
Jim Murray Whisky Bible 2016 2 miejsce na świecie

BERNHEIM ORIGINAL KENTUCKY 
STRAIGHT WHEAT WHISKEY

SYMBOL HH0015
KOLOR Miodowy kolor z jasnozłotą poświatą.

NOS Łagodne aromaty wanilii i miodu.
USTA Smak łagodny, świeży i gładki. Nuty toffi i przypraw.

KOŃCÓWKA Eleganckie wykończenie z odrobiną palonego dębu.
ALKOHOL 45%

POJEMNOŚĆ 75cl
OKRĘG Kentucky USA
UWAGI Jest to pierwsza whiskey od czasu prohibicji, która 

wykorzystuje w swym składzie pszenicę ozimą jako 
podstawowe zboże. Dojrzewa przez 7 lat.

SYMBOL HH0009
KOLOR Głęboki miedziany.

NOS Obfite aromaty wanilii, karmelu i kawy z nutą dębu ale też cytryny i żyta.
USTA Smak kremowy, bogaty z przewagą toffi, wanilii i miodu a także akcenty 

dojrzałych bananów.
KOŃCÓWKA Bardzo długi finisz z posmakiem cynamonu i goździków.

ALKOHOL 50%
POJEMNOŚĆ 70cl

REGION Kentucky USA
NAGRODY Wine Enthusiast 95 pkt.

RITTENHOUSE BOTTLED IN BOND 
RYE WHISKEY 

*różna moc %

EVAN WILLIAMS WHITE
BOTTLED-IN-BOND BOURBON 

SYMBOL HH0013
KOLOR Jasnozłoty

NOS Karmelowy z nutą wanilii, dębu i jęczmienia
USTA Cytrusy, wanilia i czarny pieprz

KOŃCÓWKA Bardzo długa, wytrawna
ALKOHOL 50%

POJEMNOŚĆ 70cl
REGION Kentucky USA

NAGRODY Zacier zrobiono z: 75% kukurydzy, 13% żyta, jęczmienia o 12%

EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL 
BOURBON WHISKEY

SYMBOL HH 0002
KOLOR Bursztynowy z miedzianym odcieniem.

NOS Aromaty zwęglonego drewna, cukru klonowego, kukurydzy, karmelu i wanilii.
USTA Jedwabiste i okrągłe, wytrawne, z posmakiem wanilii, kokosa, orzechów 

laskowych i przypraw.
KOŃCÓWKA Dość długia, z nutą słodyczy, żywicy i dębu.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70cl

REGION Kentucky USA
NAGRODY San Francisco World Spirits Competition 2013 srebro

San Francisco World Spirits Competition 2011 podwójne złoto

* roczniki mogą się zmieniać
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HINE

COGNAC

Historia Domu Hine zaczęła się w 1763, to wtedy 
w miasteczku Jarnac; na brzegu rzeki Charente powstała 
destylarnia. Dopiero po 28 latach, przed ich drzwiami 
pojawił się młody brytyjczyk- Thomas Hine, który został 
wysłany przez ojca do przyuczenia się sztuki tworzenia 
koniaków. Ze względu na okoliczności historyczne Thomas 
zdecydował się zostać we Francji i założyć rodzinę z córką 
właściciela destylarni- Francoise-Elisabeth. 

W 1817 roku dom koniaku, w którym Thomas się szkolił; 
zmienia nazwę na Hine... Ponad 200 lat później, Hine Cognac 
nadal pozostaje w rękach rodzin Hine. Jako jedyny koniak 
na świecie posiada Royal Warrant of Appointment nadany 
przez brytyjski dwór królewski. Co ciekawe, Hine posiada 
magazyn w sercu Anglii- w Bristolu, gdzie jest leżakowany 
koniak; który jest butelkowany pod mianem „Early Landed”.

SEKRET SUKCESU HINE COGNAC TO UNIKALNE KUPAŻE NAJLEPSZYCH 
SZAMPAŃSKICH EAUX-DE-VIE, Z CZEGO WIĘKSZOŚĆ POCHODZI 

ZE 115-HEKTAROWEJ WINNICY W MIASTECZKU BONNEUIL.

COGNAC

RARE 
VSOP

DOMAINES HINE 
BONNEUIL 2006

ANTIQUE 
XO

CIGAR RESERVE 
CO

H BY HINE 
VSOP

SYMBOL CG1002
KOLOR Bursztynowy z poświatą złota.

NOS Intensywny, przyjemnie 
wyważony. Otrzymujemy sporo 
aromatów beczki: wanilii, 
gałki muszkatołowej, ziela 
angielskiego, wanilii.

USTA Oleisty i delikatnie słodki. Sporo 
karmelu, który jest częściowo 
palony; wzbogacony waniliną 
i taniną z dębu.

KOŃCÓWKA Średnio długa i delikatnie 
rozgrzewająca. 

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL CG1006
KOLOR Jasne złoto z poświatą.

NOS Świeży i aromatyczny. Ogrom 
aromatów lychee i ananasa. 

USTA Przyjemna tekstura, oblepiająca 
nasze policzki. Tarta mirabelkowa 
z dodatkiem kwaśnych powideł. 
Owoce egzotyczne polane 
kremem angielskim.

KOŃCÓWKA Średnia i przyjemna. Owoce 
tropikalne, wanilia, taniny dębowe. 

ALKOHOL 42.8%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Cała edycja to 45 beczek 
po 450 butelek.

SYMBOL CG1005
KOLOR Jasny połyskujący brąz.

NOS Przyjemny aromat wanilii ze 
świeżymi wiórkami dębowymi. 
Dojrzała pigwa, która objawia się 
z zaskakującą kwaśną gruszką. 

USTA Cudowny aromat kremu 
z orzechów laskowych 
z dodatkiem egzotycznej wanilii. 
Tarta z figami i cynamonem, 
cudownie dosładza.

KOŃCÓWKA Długa i rozgrzewająca. 
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL CG1004
KOLOR Ciemny bursztyn.

NOS Świetny balans między 
świeżością owoców, 
a korzennością i drewnem.

USTA Bardzo “muskularny” tj. gęsty 
i eteryczny. Orzechy włoskie 
zatopione w miodzie ze szczyptą 
cynamonu. Dojrzałe gruszki oraz 
śliwki. 

KOŃCÓWKA Długa. Na samym końcu 
otrzymujemy akcent suszonych 
rodzynek oraz wanilii.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

SYMBOL CG1001
KOLOR Intensywny bursztyn ze złotym 

refleksem.
NOS Bogaty, jednak powoli się 

otwierający. Na początku aromaty 
związane z beczką. Po chwili 
objawia się nam rześka bryza 
kwaśnych białych winogron oraz 
plasterki zielonego jabłka. 

USTA Delikatnie oleisty. Otrzymujemy 
sporo nut drewna oraz przypraw 
korzennych.

KOŃCÓWKA Zdecydowana, intensywne owoce.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl
COGNAC
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PÈRE MAGLOIRE TO NAJCZĘŚCIEJ SPOŻYWANY CALVADOS 
WE FRANCJI, A SAMA DESTYLARNI JEST JEDNĄ Z NAJCHĘTNIEJ 

ODWIEDZANYCH DESTYLARNI W NORMANDII.

PÈRE MAGLOIREPÈRE MAGLOIRE

CALVADOS

CALVADOS 
FINE VS 

SYMBOL CL0001
KOLOR Jasne złoto.

NOS Zielone jabłka oraz trawa 
cytrynowa. Przyjemne 
aromaty owoców z delikatnym 
akcentem młodego alkoholu.

USTA Kwaśne jabłka, bardzo 
aromatyczne; idealnie 
komponuję się z aromatem 
dość młodego alkoholu. 

KOŃCÓWKA Średnia długość i dość 
odświeżająca.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Min. 3,5 roku w beczkach 
dębowych.

CALVADOS PAYS 
D’AUGE XO

CALVADOS LE 
SINGLE MALT VSOP

CALVADOS LE 
SMOKY ISLAY VSOP

SYMBOL CL0003
KOLOR Miedziano- bursztynowy 

z podpalanymi refleksami.
NOS Pierwsze wrażenie pieczone 

jabłka z korzenną przyprawą 
i karmelem. Po czasie skóra 
cielęca, krem waniliowy. 

USTA Elegancki aromat mocno 
tanicznej dębiny. Cydr jabłkowy 
z miodem lipowym oraz gałka 
muszkatołowa.

KOŃCÓWKA Bardzo długa i taniczna. 
ALKOHOL 40 %

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI 9-10 lat w beczkach dębowych.

SYMBOL CL0004
KOLOR Złoty błyszczącymi refleksami. 

NOS Delikatny dym, przyjemna nuta 
prażonych jabłek wzbogacona 
wrzosowym miodem. Pojawia 
się delikatna nuta kwiatów lipy 
z dodatkiem kory dębowej.

USTA Bardzo krągły z delikatną 
słodyczą. Mus jabłkowy 
z cynamonem i kardamon. Palone 
masło z nutą wrzosu. 

KOŃCÓWKA Przyjemny aromat pieczonego 
jabłka oraz samego, nuta soli 
morskiej i jodyny.

ALKOHOL 40 %
POJEMNOŚĆ 70cl

SYMBOL CL0005
KOLOR Złoty z błyszczącymi refleksami. 

NOS Gotowane jabłka ze szczyptą 
lukrecji i cynamonu. Kromka 
chleba posmarowana masłem. 

USTA Słodycz i pełnia smaku. 
Sporo dojrzałych jabłek, które 
przenikają się z aromatem 
słodkiej moreli. 

KOŃCÓWKA Długa i delikatnie słona. 
Przyjemny aromat lodów 
orzechowych polanych musem 
jabłkowym.

ALKOHOL 40 %
POJEMNOŚĆ 70cl

CALVADOS PAYS
D’AUGE VSOP

SYMBOL CL0002
KOLOR Miedziano-złoty.

NOS Głęboki, lecz bardzo wyważony.  
Pięknie pachnące czerwone jabłka 

USTA Pełny i zaskakujący wytrawny. 
Sporo aromatów cydru 
z pieczonego jabłka ze szczyptą 
kuminu.

KOŃCÓWKA Niuanse skóry nubukowej, 
goryczki dębowej, ocet 
balsamiczny z orzechami.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70cl

UWAGI Min. 4 lata w beczkach 
dębowych.

Père Magloire - założony w 1821 roku na gruntach leżących 
w samym sercu regionu Pays d’Auge w Normandii, jest jednym 
z najstarszych domów Calvadosa i jedną z pierwszych 
francuskich marek, które zostały zarejestrowane w INPI 
w 1925 roku. Od prawie 200 lat symbolizuje połączenie 
wyjątkowego know-how i nieporównywalnie szlachetnego 
normandzkiego terroir a osiem pokoleń Cellar Master’ów 
utrwala unikalny styl Calvadosa Père Magloire.  

Père Magloire plasuje się w czołówce na rynku sprzedaży 
Calvadosów, przy czym ponad 60% przychodów 
zapewnia eksport do ponad 60 krajów. Te najwyższej klasy 
produkty zdobyły nagrody w licznych międzynarodowych 
konkursach.  Dzięki starym metodom produkcji 
w połączeniu z dostępem do najlepszych jabłek w apelacji 
Calvados, otrzymujemy najwyższa jakość Calvadosu.
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BRANDY

BRANDY

SEVEN TAILS

Seven Tails został wprowadzony na rynek brytyjski na 
początku 2020 r. i od razu stało się najpopularniejszą 
brandy serwowaną w najbardziej wpływowych barach 
Londynu oraz całego świata. Twórcami tej kompozycji jest 
Joel Fraser- uznany barman prowadzący własne cocktail 
bary w Londynie oraz Singapurze oraz Arnauld de Truba- 

legendarny mistrz sztuki kupażowania alkoholi starzonych; 
który zasłynął pracą dla Hine Cognac oraz stworzeniem 
konceptu Bank’s Island Rum.
Seven Tails oferuje wytrawny albo aromatyczny charakter, 
a jako składnik idealnie odnajduję się jako składnik cocktaili 
Tiki, Espresso Martini oraz Old Fashioned.

COGNAC? ARMAGNAC? TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ. SEVEN TAILS TO KONCEPT 
MARIAŻU NAJLEPSZYCH FRANCUSKICH EAUX-DE-VIE W WIEKU 5-30 LAT, 

KTÓRA ŁĄCZY TO CO NAJLEPSZE: OWOCOWOŚĆ KONIAKU, WYTRAWNOŚĆ 
ARMANIAKU ORAZ ŚWIEŻOŚĆ FRACUSKIEJ BRANDY. 

SEVEN TAILS

SYMBOL BR0001
KOLOR Ciemno miedziany.

NOS Bardzo bogaty i elegancki. Na pierwszym planie pojawiają się świeże 
winogrona z kwiatami czarnego bzu, jednak po chwili to zanika; aby ustąpić 
cięższym aromatom gorzkiej czekolady, cappucino oraz syropu korzennego. 

USTA Delikatna oleistość i słodycz. Zdecydowanie orzechowe aromaty takie jak 
prażone orzechy pekan oraz migdałów. 

KOŃCÓWKA Długa i rozgrzewająca. 
ALKOHOL 41.8 %

POJEMNOŚĆ 70cl
UWAGI Szczepy winogron: Folle Blanch, Ugni Blanc, Colombard

Siedem ogonów= siedem składników: French brandy 3YO, Armagnac 
Ténarèze 5YO, Armagnac 4YO, Armagnac 20YO, Armagnac 30YO, Cognac 8YO,
Cognac 10YO

SEVEN TAILS 
BRANDY XO
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Armagnac to najstarsza francuska i europejska wódka naturalna 
z winogron (tzw.winiak). Najstarsze udokumentowane wzmian-
ki o handlu armaniakiem pochodzą z 1461r. Nazwa pochodzi od 
francuskiego regionu Armagnac w Gaskonii, w południowo-za-
chodniej Francji. Armaniak uprawia się w 3 podregionach (ape-
lacjach): Bas-Armagnac, Ténerèze oraz Haut-Armagnac, które 

położone są administracyjnie w departamentach: Gers, Landes 
oraz Lot i Garonna. 
Od 2005r. niestarzony - tzw. biały armaniak (Blanche) posiada 
własną apelację. Armaniak jest produkowany poprzez ciągłą 
destylację białego wina w specjalnym destylatorze i następnie 
leżakowanie w dębowych beczkach.

MARKA CLOS MARTIN JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY M & T, MIESZCZĄCEJ SIĘ W POBLIŻU 
NOGARO W SERCU BAS-ARMAGNAC. JEST TO SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA GRUPĄ 

PRODUCENTÓW, KTÓRZY PRODUKUJĄ ARMAGNAC W LANDES I GERS. W M & T PRODUKCJA 
JEST NADZOROWANA PRZEZ MISTRZA PIWNICY (CELLAR MASTER) JOSE BARBE.

ARMAGNAC

ARMAGNAC VSOP 
8 YEARS OF AGE

ARMAGNAC VS
3 YEARS OF AGE

ARMAGNAC XO 
15 YEARS OF AGE

SYMBOL MR2001
KOLOR Jasnozłoty.

NOS Solidny z ziemistymi nutami, 
odrobina wanilii, imbiru i fiołków.

USTA Bogate, z dobrą równowagą, 
z nutami suszonych śliwek 
i dębu.

KOŃCÓWKA Długa, elegancka.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl
UWAGI Ten 8-letni armaniak został 

zdestylowany wyłącznie 
z odmiany winogron Folle 
Blanche. Kraj pochodzenia: 
Francja

SYMBOL MR2000 
KOLOR Złoto z delikatną poświatą.

NOS Uderzenie aromatów białych 
kwiatów, skórki z cytryny, 
brązowego cukru.

USTA Aromaty kwiatów i cytrusów.
KOŃCÓWKA Pprzyjemnie kwiatowa, 

zdecydowanie na pierwszym 
planie pojawia się kwiat bzu.

ALKOHOL 40%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Powstał z eaux-de-vie 
z szczepów z Baco oraz 
Ugni-Blanc, które oddzielnie 
leżakowały w beczkach 
z gaskońskiej dębiny 3 lata.

SYMBOL MR2002
KOLOR Bursztynowy.

NOS Wyrafinowany, słodkie dojrzałe owoce 
z orzechową - lekko pikantną nutą.

USTA Okrągłe, bardzo miękkie i gładkie, 
z nutą migdałów, śliwek, cynamonu, 
ziaren kawy i cygar.

KOŃCÓWKA Długa, miękka, soczysta.
ALKOHOL 40%

POJEMNOŚĆ 70 cl
UWAGI Kraj pochodzenia: Francja

CLOS MARTIN

ARMAGNAC 51ARMAGNAC

CLOS MARTIN
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Niepoort to rodzinna firma winiarska znana z produkcji win 
Porto oraz win stołowych w Dolinie Douro, w północnej 
Portugalii. Powstała w 1842 r. z siedzibą w Vila Nova de 
Gaia w Porto. Nie na darmo w świecie winiarskim Niepoort 
nazywany jest „Rolls Royce of Port”. Misją Niepoorta od 
zawsze była chęć bycia graczem niszowym, produkować 
charakterystyczne wina Porto i Douro, łącząc wielowiekową 
tradycję z innowacyjnością, z nastawieniem na jakość a nie 

ilość, zachowując wysokie standardy. Jest to kontynuowane do 
dziś dzięki nowym projektom winnic produkujących wytrawne, 
naturalne wina w trójkącie Douro - Bairrada – Dão. Niepoort 
obejmuje wszystkie style Porto, w tym Tawny, LBV i białe 
Porto. Pierwotnie Niepoort był znany ze swoich Porto Colheita. 
Z czasem nastała moda na Vintage Port, więc położył nacisk 
właśnie na ten styl, co przyniosło mu sławę najlepszych 
Vintage Port w regionie.

NIEPOORT OBEJMUJE WSZYSTKIE STYLE PORTO, 
W TYM TAWNY, LBV I BIAŁE PORTO. 

RUBY NV  TAWNY NV  TRUDY  VINTAGE 2015 LBV 2017DRY WHITE NV  
SYMBOL PO15402

KOLOR Lśniący, jasnoczerwony ceglany 
kolor.

AROMAT Delikatne orzechowe aromaty 
z nutą suszonych owoców.

USTA Na podniebieniu bardzo 
dobrze zbalansowany 
z młodzieńczym, owocowym, 
soczystym charakterem, który 
dobrze integruje się z długim, 
spirytusowym wykończeniem.

KOŃCÓWKA Na finiszu miękkie i słodkie taniny. 
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO15405
KOLOR Średnio głęboki rubinowy kolor.

AROMAT Bujny aromat wiśni i ciemnych 
śliwek. 

USTA Na podniebieniu czuć świeżość 
i słodycz owoców doskonale 
zalansowane żywą kwasowością.

KOŃCÓWKA Wyraziste taniny.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO15403
KOLOR Głęboko ciemny, rubinowy.

AROMAT Piękne owocowe aromaty 
z przewagą śliwek, malin i jeżyn 
z akcentami lukrecji, drewna 
jabłkowego, fiołków i mięty. 

USTA Na podniebieniu duża 
koncentracja, wigor i złożoność, 
niezwykła finezja i świeżość.  
Jedwabiste wino, o wspaniałej 
strukturze i równowadze.

KOŃCÓWKA Długotrwały finezyjny finisz.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
NAGRODY Robert Parker 96 pkt, 

Wine Spectator 93 pkt.

SYMBOL PO15404
KOLOR Ciemny rubinowy kolor. 

AROMAT Aromat gorzkiej czekolady, 
owoców leśnych i przypraw takich 
jak goździki i pieprz. 

USTA Gęste, o mocnej strukturze, 
jednocześnie z odświeżającą 
kwasowością. 

KOŃCÓWKA Długi i pikantny finisz.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO15400
KOLOR Złoto-brązowy.

AROMAT Zachwycający aromat  
orzechów i migdałów.

USTA Na podniebieniu świeże, 
skoncentrowane.

KOŃCÓWKA Spirytusowe nuty na 
finiszu, będące efektem 
wydłużonego okresu 
dojrzewania w małych, 
starych dębowych beczkach.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO15401
KOLOR Ciemnoczerwony.

AROMAT Świeży, żywy aromat ciemnych 
owoców.

USTA W ustach świeże, młode 
i owocowe, niezwykle wyraziste, 
o wielkim charakterze, z dobrym 
ekstraktem i doskonałą 
równowagą.

KOŃCÓWKA Mineralne wykończenie.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

NIEPOORT

PORTO

NIEPOORT

PORT WINE 52
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WIEDZA PRZEKAZYWANA Z POKOLENIA NA POKOLENIE ZAOWOCOWAŁA WINEM 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, WZBUDZAJĄCYM PODZIW I UZNANIE NA CAŁYM ŚWIECIE.

Historia i kariera PORTO, podobnie jak i kilku innych win 
wzmacnianych, wiąże się z upodobaniem Anglików do alkoho-
lu i ich dominacją w handlu morskim. Nazwa wina pochodzi od 
miasta Porto, położonego u ujścia rzeki Douro. W roku 1730 
Henry Burmester i John Nash założyli w Londynie firmę pod 
nazwą BURMESTER, zajmującą się handlem produktami zbo-
żowymi. W roku 1750 przeprowadzili się do Vila Nova de Gaia 

i rozpoczęli eksport porto na wyspy brytyjskie i do reszty Eu-
ropy. W kolejnych latach firma przechodziła wiele wzlotów 
i upadków - spowodowanych głównie przez istotne dla świata 
wydarzenia historyczne - ale zawsze pozostała firmą rodzinną. 
Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie zaowocowała 
winem najwyższej jakości, wzbudzającym podziw i uznanie na 
całym świecie.

RUBY 
PORTO

SOTTO VOCE 
RESERVE PORTO

LBV 
PORTO

TAWNY 
PORTO

SYMBOL PO45120
KOLOR Purpurowoczerwony.

AROMAT Świeże winogrona połączone 
z zapachem dojrzałych 
kwiatów.

USTA Młode, niespokojne z mocno 
wyczuwalnymi czerwonymi 
owocami.

KOŃCÓWKA Długa, słodkawa końcówka 
z okrągłymi taninami.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75 cl
INNE UWAGI Kraj pochodzenia: Portugalia

SYMBOL PO45320
KOLOR Rubinowy.

AROMAT Dzikie jagody, dżem, delikatna 
nuta drewna.

USTA Aksamitne, uwydatnione 
czerwone owoce.

KOŃCÓWKA Długa końcówka.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
INNE UWAGI Kraj pochodzenia: Portugalia

NAGRODY Concours Mondial de 
Bruxelles Srebro, 
San Francisco Int. Wine 
Challenge Srebro

SYMBOL PO45122
KOLOR Ciemnoczerwony.

AROMAT Przyjemny bukiet tworzą 
dojrzałe czerwone owoce, 
pomarańcze, wanilia 
i odrobina sosnowej żywicy. 

USTA Świeże i zbalansowane, 
wypełnione słodyczą 
i cytrynowym smakiem. 

KOŃCÓWKA Elegancka i okrągła
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
INNE UWAGI Kraj pochodzenia: Portugalia

SYMBOL PO45220
KOLOR Ciemnoczerwony.

AROMAT Początkowo mocno 
wyczuwalne jagody, później 
kakao i czekolada. 

USTA Młode, dystyngowane, 
wyraźne dojrzałe owoce, nuty 
wanilii i czekolady, .

KOŃCÓWKA Długa.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
INNE UWAGI Kraj pochodzenia: Portugalia

BURMESTER BURMESTER

PORT WINE PORT WINE 
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SYMBOL PO45324
KOLOR Piękny czerwony kolor 

z ceglastym odcieniem
AROMAT Zapach dżemu malinowego, 

miodu, toffi, cykorii, skóry, 
konopi i przypraw.

USTA Ppomarańczowo-orzechowe 
smaki, pełne i okrągłe.

KOŃCÓWKA Delikatna mineralna nuta.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75cl
NAGRODY IWSCLondon Złoto, 

Wine Enthusiast 91 pkt, Wine 
Spectator 91 pkt, Wine & 
Spirits 90 pkt

10 ANOS TAWNY 
PORTO 

30 ANOS TAWNY 
PORTO 

40 ANOS TAWNY 
PORTO 

20 ANOS TAWNY 
PORTO 

COLHEITA 2005* 
PORTO 

COLHEITA 2009* 
PORTO 

SYMBOL PO453231
KOLOR Jasny ceglasty kolor.

AROMAT Świeże aromaty z nutami 
miodu, śliwek i przypraw.

USTA W ustach eleganckie 
i delikatne, smak suszonych 
i kandyzowanych owoców.

KOŃCÓWKA Świeże i długie wykończenie.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75cl
NAGRODY Wine Spectator 92 pkt,

Robert Parker 93 pkt,
Wine Enthusiast 93 pkt,
Berliner Wein Trophy Złoto,
IWSC Złoto 

SYMBOL PO453232
KOLOR Kolor złotobrązowy, 

z czerwonawymi odcieniami. 
AROMAT Delikatne aromaty syropu 

owocowego, nuty białego 
pieprzu.

USTA Na podniebieniu gładkie 
i delikatne, o aromatach 
syropu owocowego oraz 
z nutami suszonych owoców.

KOŃCÓWKA Długie i harmonijne 
wykończenie.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75cl

SYMBOL PO45326
KOLOR Kasztanowo- zielonkawy.

AROMAT Bogate aromaty suszonych 
owoców, przypraw, orzechów 
i wanilii.

USTA Na podniebieniu eleganckie 
i złożone. Migdałowe akcenty 
w połączeniu z nutami miodu 
dają wyrafinowany smak.

KOŃCÓWKA Intensywny długi finisz .
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75cl
NAGRODY IWSCZłoto, 

Wine Enthusiast 90 pkt

SYMBOL PO45327
KOLOR Jasny brązowy kolor 

z zielonkawym odcieniem.
AROMAT Intensywny bukiet suszonych 

owoców, delikatnych 
przypraw i miodu.

USTA W smaku pełne, eleganckie 
i aksamitne, bogate.

KOŃCÓWKA Wyrafinowane długie 
zakończenie z posmakiem 
kawy i cynamonu.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75cl

NAGRODY DWWA Złoto, Concours 
Mondial de Bruxelles Złoto, 
IWC Złoto

SYMBOL PO45325
KOLOR Bursztynowo-brązowy.

AROMAT Aromaty suszonych moreli, 
rodzynek i miodu oraz 
kandyzowanych cytrusów.

USTA Mocny i intensywny smak, 
nuty cynamonu i czekolady.

KOŃCÓWKA Imponujący długi finisz 
z waniliowo-orzechową nutą.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75cl

NAGRODY DWWA Złoto, IWSCSrebro, 
Wine Spectator 91 pkt,
 IWC Srebro 

BURMESTER

 PORT WINE 
* Roczniki i ceny mogą się zmieniać.

KOPKE

PORT WINE     57
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SYMBOL PO52003
KOLOR Pomarańczowo-zielonkawy.

AROMAT Aromaty toffi, syropu 
klonowego, miodu i dębu.

USTA Złożone nuty karmelu, 
migdałów, orzechów 
i suszonych fig, świetnie 
zrównoważone.

KOŃCÓWKA Przyjemna z posmkiem 
cytrusów i orzechów

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75 cl

NAGRODY Wine Spectator 94 pkt, 
RobertParker 92 pkt, 
IWSCZłoto

SYMBOL PO52002
KOLOR Brązowy z bursztynowym 

odcieniem.
AROMAT Eleganckie i złożone aromaty, 

suszone owoce, nuty drewna 
i miodu, pikantne przyprawy.

USTA Gładkie i okrągłe, harmonijne, 
bogate w intensywne smaki 
suszonych owoców.

KOŃCÓWKA Doskonała i trwała.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
NAGRODY IWSCZłoto, Decanter Złoto, 

Decanter Highly 
Recommended

20 YEARS OLD 
TAWNY

10 YEARS OLD 
TAWNY

COLHEITA 1989

 40 YEARS OLD 
TAWNY

 COLHEITA 1979
SYMBOL PO520071

KOLOR Głęboki bursztynowy kolor.
AROMAT Złożony i bogaty bukiet 

z przeważającymi aromatami 
suszonych owoców.

USTA Charakterystyczny, dobrze 
wyważony i harmonijny 
smak. Elegancko połączone 
garbniki, które utrzymują się 
w pysznym wykończeniu.

KOŃCÓWKA Długa, pyszna i soczysta.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO520051
KOLOR Intensywny bursztynowo-złoty.

AROMAT Bukiet o wspaniałej złożoności 
i elegancji, z dominującymi 
aromatami suszonych owoców 
i wanilii oraz nutami tostów.

USTA Gęste i obfite, a jednocześnie 
gładkie i delikatne. Wielka 
złożoność i wielka równowaga. 

KOŃCÓWKA Długie i efektowne wykończenie.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl

SYMBOL PO52004
KOLOR Głęboki bursztynowy kolor 

z zielonkawym odcieniem.
AROMAT Bardzo złożone aromaty 

z nutą suszonych owoców, 
orzechów, rodzynek i fig, 
z odrobiną miodu i wanilii.

USTA Gęste i obfite, jedwabiste, 
imponuje świeżością.

KOŃCÓWKA Mocne i bardzo trwałe 
wykończenie.

ALKOHOL 20%
POJEMNOŚĆ 75 cl

NAGRODY Concours Mondial de 
Bruxelles Złoto, IWC Złoto, 
IWSCZłoto, DWWA Srebro, 
Robert Parker 93 pkt

58   PORTO 

KOPKE TO NAJSTARSZY DOM PORTO ZAŁOŻONY 
W 1638 ROKU PRZEZ URODZONEGO W HAMBURGU 

NICOLAU COPQUE (KOPKË).

W 1636 roku osiadł w Portugalii, gdzie zajmował zaszczytną 
pozycję Generalnego Konsula Ligi Hanzeatyckiej - związku han-
dlowego skupiające kluczowe miasta w średniowiecznej Euro-
pie. W tym czasie kupił jedną z większych posiadłości w dolinie 
Douro. Dwa lata później pierwsze butelki spod marki Kopke 
trafiły do Północnej Europy. W 1781 roku  firma Kopke zakupiła 
działki pod uprawę winorośli, stając się pierwszym niezależ-

nym producentem porto, który produkuje własne wino, z wła-
snych winogron, magazynuje beczki i butelkuje samodzielnie 
swoje wina.

Porto produkowane pod etykietą Kopke -  jednej z najstarszych 
i najlepszych winnic, to synonim bogactwa i najlepszej jakości 
win z doliny Douro.

RESERVA 
TAWNY

SYMBOL PO52001
KOLOR Jasny brązowy kolor.

NOS Potężny i bogaty owocowy bukiet z subtelnymi 
akcentami wanilii.

USTA Na podniebieniu aksamitne, miękkie, słodkie smaki 
czerwonych owoców, drewna, przypraw, z lekką 
nutą wanilii, karmelu i orzechów.

KOŃCÓWKA Złożony, harmonijny finisz.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75 cl
NAGRODY Wine Enthusiast 85 pkt

KOPKE

PORT WINE  

10 YEARS OLD 
WHITE

SYMBOL PO52009
KOLOR Brązowo - karmelowy 

kolor z pomarańczowymi 
refleksami.

AROMAT Zapach karmelu, toffi, 
grillowanych kasztanów 
i orzechów, drewna 
i przypraw.

USTA W ustach intensywne, 
harmonijne i delikatne.

KOŃCÓWKA Końcówka długa i soczysta.
ALKOHOL 20%

POJEMNOŚĆ 75cl
NAGRODY Robert Parker 90 pkt, 

Wine Spectator 92 pkt

KOPKE
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NONINO 43°

SYMBOL GP1000
KOLOR Krystalicznie czysty przejrzy-

sty kolor.
NOS Delikatny aromat alkoholu, 

zapach lukrecji i skórki chleba
USTA Harmonia i równowaga, ciało 

bogate i pełne, orzeźwiające 
i świeże 

KOŃCÓWKA Lekko pikantne nuty na 
przemian ze słodyczą 
lukrecji.

ALKOHOL 43%
POJEMNOŚĆ 70cl

OKRĘG Friuli

GRAPPA - WŁOSKI NAPÓJ POWSTAŁY DZIĘKI DESTYLACJI 
WYTŁOCZYN WINOGRON, POZOSTAŁOŚCI PO PRODUKCJI WINA.

1 grudnia 1973 r. Benito i Giannola Nonino stworzyli pierwszą 
odmianę Grappy o nazwie MONOVITIGNO 
NONINO, destylując pojedynczy szczep winogron Picolit, 
tym samym rewolucjonizując metodę produkcji, promocję 
i butelkowanie grappy nie tylko we Włoszech, ale na całym 

świecie. Ten produkt odniósł tak wielki sukces, że inne włoskie 
i zagraniczne destylarnie podążają dziś za pomysłem i metodą  
Nonino. Ta jedna z najlepszych obecnie destylarni we Wło-
szech powstała w 1897 r a założycielem był Orazio Nonino. 
Dziś rodzinny biznes prowadzą Benito i Giannola Nonino i ich 
trzy piękne córki- Elisabetta,Cristina i Antonella

GRAPPA

PROSECCO BIANCO 
GRAPPA

SYMBOL GP1003
KOLOR Krystalicznie przejrzysty, 

bezbarwny.
NOS Eleganckie i słodkie aromaty 

kwiatów akacji i dojrzałych 
jabłek.

USTA Bardzo miękka i aksamitna 
struktura, migdałowo- jabłkowy 
posmak.

KOŃCÓWKA Długie przyjemne wykończenie.
ALKOHOL 38 %

POJEMNOŚĆ 70cl
OKRĘG Friuli

VENDEMMIA 
RISERVA 18 MESI

SYMBOL GP1002
KOLOR Bursztynowy ze złotą 

poświatą
NOS Nuty wanilii, ciasta 

i czekolady.
USTA Harmonia i równowaga, ciało 

bogate i pełne, orzeźwiające 
i świeże 

KOŃCÓWKA Elegancka i trwała.
ALKOHOL 41%

POJEMNOŚĆ 70cl
OKRĘG Friuli

GRAPPA 
MONOVITIGNO 
IL MOSCATO

AMARO 
NONINO 
QUINTESSENTIA

SYMBOL GP1004
KOLOR Krystalicznie czysty kolor.

NOS Elegancki, aromatyczny, 
zmysłowy z zapachem róż, 
tymianku, wanilii , cytrusów 
i pikantnych przypraw.

USTA Na podniebieniu eleganckie 
smaki pomarańczy, miękki 
i owocowy, z nutami kwiatowymi, 
przyprawami i kremową wanilią.

KOŃCÓWKA Długie, owocowe, eleganckie.
ALKOHOL 41%

POJEMNOŚĆ 70cl
OKRĘG Friuli

SYMBOL GP1007
KOLOR Ciemny bursztyn z delikatnym 

pomarańczowym połyskiem.
NOS Ziemisty charakter z nutami 

świeżej skórki z gorzkiej 
pomarańczy i korzennymi nutami

USTA Gorzka pomarańcza wybija 
się na pierwszy plan, pojawia 
się słodycz korzenna i gorycz 
tymianku, mięty oraz pieprzu.

KOŃCÓWKA Bardzo długa i z delikatną 
pikantnością pieprzu. 

ALKOHOL 35%
POJEMNOŚĆ 70cl

OKRĘG Friuli

NONINO

GRAPPA GRAPPA 
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CARLO ALBERTO to linia wermutów produkowanych 
w Turynie wg oryginalnej receptury z 1837r., którą stworzył 
szef kuchni włoskiego króla Carla Alberta. Wermut to 
wino aromatyzowane dodatkami ziołowymi i korzennymi. 
Najczęściej używany jest piołun, a także szałwia, kolendra, 

goździki, oraz gałka muszkatołowa. Zawartość alkoholu waha 
się w granicach 12–20% (może być wzmacniane alkoholem). 
Nazwa trunku pochodzi od niemieckiego słowa Wermut 
oznaczającego piołun.

VERMOUTH

VERMOUTH 
ROSSO

VERMOUTH 
ROSSO RISERVA

VERMOUTH 
BIANCO RISERVA

VERMOUTH 
EXTRA DRY 

VERMOUTH 
BIANCO

SYMBOL ITV0001
KOLOR Bursztynowy z brązowym 

odcieniem.
AROMAT Przyjemne aromaty 

czerwonych owoców, 
ziół i przypraw – goździki, 
cynamon. 

USTA W ustach orzeźwiający, 
harmonijny

KOŃCÓWKA Długa z lekką goryczką.
ALKOHOL 17,00%

POJEMNOŚĆ 100 cl

SYMBOL ITV0003
KOLOR Miedziany z brązowym 

obrzeżem.
AROMAT Świeże czereśniowe aromaty, 

letnie czerwone owoce, nuty 
ziół i kwiatów. 

USTA Dojrzałe czerwone owoce na 
podniebieniu, bardzo miękka 
struktura, idealny balans.

KOŃCÓWKA Wykończenie z posmakiem 
skórki pomarańczowej 
i świeżego jabłka.

ALKOHOL 18,00%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI Dojrzewa w beczce od 3 do 6 
miesięcy.

SYMBOL ITV0002
KOLOR Słomkowożółty kolor 

z zielonkawymi refleksami. 
AROMAT Słodkie aromaty kwiatów, ziół 

i przypraw.
USTA Delikatne, miękkie, pełne 

i okrągłe.
KOŃCÓWKA Przyjemna i świeża.

ALKOHOL 17%
POJEMNOŚĆ 100 cl

SYMBOL ITV0004
KOLOR Bladożółty.

AROMAT Słodkie aromaty miodu i ziół.
USTA Bardzo wyraźny, na początku 

ostry, szybko przechodzi 
w słodycz z posmakiem 
banana, miodu, ziół 
i przypraw.

KOŃCÓWKA Gładkie, długie wykończenie
ALKOHOL 18,00%

POJEMNOŚĆ 70 cl
UWAGI Dojrzewa w beczce od 3 do 6 

miesięcy.

SYMBOL ITV0005
KOLOR Słomkowożółty kolor 

z zielonkawymi refleksami.
AROMAT Przyjemne aromaty kwiatów, 

ziól i przypraw – jaśmin, 
szafran, cynamon.

USTA W ustach miękkie, okrągłe, 
eleganckie, bardzo 
harmonijne o świeżym, 
wyrafinowanym smaku.

KOŃCÓWKA Czyste, pachnące lekko 
gorzkawe wykończenie.

ALKOHOL 18,00%
POJEMNOŚĆ 70 cl

VERMOUTH VERMOUTH 

CARLO ALBERTO

BEZ TUBY BEZ TUBY
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LIQUEURS

Położona na północ od Cagliari, pośród specyficznej przyrody 
Sardynii, winnica Argiolas uznana jest za czołowego producen-
ta win na wyspie. Winnicę wypromował  powszechnie znany ze 
swoich orzeźwiających białych win i złożonych młodych czer-
wonych,  nieżyjący już pierwszy właściciel Antonio Argiolas. 
Stery przejęli jego synowie bliźniacy Franco i Giuseppe, którzy 
są obecnie enologicznymi liderami na Sardyni. Firma koncen-

truje się na produkcji win z rodzimych szczepów – białych: Nu-
ragus i Vermentino oraz czerwonych: Cannonau, Monica, Cari-
gnano i Bovale Sardo. Winiarską sławę Argiolas zyskał dzięki 
białemu winu Vernaccia di Oristano oraz świetnym czerwonym  
produkowanym ze szczepu Nieddera i Cannonau. Powierzchnia 
upraw to 220 ha. Roczna produkcja 100000 butelek rocznie.

LIMONELLO 
BENALONGA

“APERITIFF” LIKIER 
WŁOSKI W STYLU 
APEROL

SYMBOL WO38017
KOLOR Jasnożółty.

NOS Przyjemny aromat  cytryn, 
skórki cytrynowej

USTA Miękki i łagodny smak, lekko 
ściągający, z przyjemnym 
cytrusowym posmakiem

KOŃCÓWKA Bardzo przyjemne z lekką 
goryczką skórki cytrynowej.

ALKOHOL 28%
POJEMNOŚĆ 70cl
INNE UWAGI Argiolas Limonello Benalonga  

podawany w temperaturze 2-5 
° C jest idealny jako aperitif 
lub po posiłku, także  jako sos 
do lodów.

SYMBOL WO180001
KOLOR Intensywny pomarańczowy.

NOS Cytrusowe aromaty.
USTA Słodko-gorzki smak, połączenie 

ziół i korzeni z doskonale wyważony 
smakiem pomarańczy i rabarbaru.

KOŃCÓWKA Trwała, delikatnie gorzkawa.
ALKOHOL 11%

POJEMNOŚĆ 70cl
INNE UWAGI "Aperitif" to doskonały włoski likier 

w stylu Aperol, podstawowy składnik 
bardzo popularnego, orzeźwiającego 
drinka Spritz Prosecco.

Ape
rol

LIQUERS 65

ARGIOLAS

SAKE
SAKE TO JAPOŃSKA KULTURA. TO JEST MOJA HISTORIA I MOJE 

ODZWIERCIEDLENIE - KIMIO YONEZAWA.

Rodzina Yonezawa rozpoczęła produkcję sake w 1886 r. 
nazwę swojej destylarni wzięła się od nazwy miasta gdzie 
znajduję się- Akashi (prefektura Hyōgo) oraz prądu morskiego- 
Tai. Destylarnia i firma nadal należą do rodziny Yonezawa, 

pomimo że cały świat rozkochał się w ich Sake to destylarnie 
idealnie łączy stosowanie tradycyjnych metod produkcji oraz 
nowoczesnej technologii. Destylarnia zasłynęła tworząc 
pierwszą historii sake z brązowe ryżu.

DAIGINJO
GENSHU SAKE

SHIRAUME GINJO 
UMESHU

SYMBOL JP0003
KOLOR Słomkowy krystaliczny kolor.

NOS Eleganckie, delikatnie słodki 
aromat z nutami 
białej lilii.

USTA W ustach świetna równowaga, 
posmak białych kwiatów 
i gruszki z subtelną nutą miodu 
i anyżu.

KOŃCÓWKA Trwały wykwintny finisz.
ALKOHOL 17%

POJEMNOŚĆ 72 cl
UWAGI Wyprodukowano z odmiany 

ryżu Yamada Nishiki 
uprawianego w prefekturze 
Hyogo.

SYMBOL JP0005
KOLOR Ciemno żółty.

NOS Delikatny aromat suszonych 
owoców. Na pierwszym planie 
zdecydowanie suszone daktyle 
oraz czereśnie. 

USTA Naturalna intensywna słodycz 
suszonego owocu. 

KOŃCÓWKA Orzeźwiająca i dość wytrawna. 
ALKOHOL 14%

POJEMNOŚĆ 50 cl
UWAGI Sake zrobionego z ryżu rodzaju 

Yamadanishiki, maceracja trwa 
6 miesięcy. 

TOKUBETSU 
HONJOZO SAKE

TOKUBETSU 
JUNMAI

SYMBOL JP0002
KOLOR Czysty, klarowny z żółtawym 

odcieniem.
NOS Przyjemne kwiatowo – 

ziemiste aromaty z nutą 
gotowanego ryżu i drewna.

USTA W smaku cytrusy, melon, 
słodycz i odrobina beczki, 
lekko alkoholowy posmak.

KOŃCÓWKA Trwały słodko-ziemisty finisz.
ALKOHOL 15%

POJEMNOŚĆ 72 cl
UWAGI Wyprodukowano z odmiany 

ryżu Nihon Barre.

SYMBOL JP0004
KOLOR Delikatnie pomarańczowy.

NOS Odświeżający z dominującymi 
nutami dojrzałych owoców. 
Melon, karmelizowana wanilia 
oraz skórka z pomarańczy.

USTA Delikatna słodycz gruszki, 
palony karmel z szczyptą 
przyprawą pięciu smaków. 

KOŃCÓWKA Średnia i bardzo 
satysfakcjonujący. 

ALKOHOL 15%
POJEMNOŚĆ 70 cl

UWAGI 100% ryż odmiany 
Yamadanishiki z prefektury 
Hyogo.

AKASHI-TAIARGIOLAS
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