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Pakiet – wszystko jasne

Cuvee Clemence Entre Deux-Mers Quancard
2020

Apelacja: AOC Entre-Deux-Mers Kraj: Francja
Region: Bordeaux Producent: Cheval
Quancard Kolor: Białe Smak: Wytrawne Poj.:
0.75 Zaw. Alk. %: 12.5 Rocznik: 2020

Wysokiej klasy białe wino skomponowane
z wyselekcjonowanych owoców odmian
Sauvignon Blanc (70%), Semillon (20%)
i Muscadelle, leżakowane przez 6 miesięcy
w beczkach z francuskiego dębu. Subtelne,
eleganckie, z wyczuwalnymi nutami białych
brzoskwiń, grejpfruta, porzeczki i tostów.
W ustach pełne i krągłe, z przyjemnym
posmakiem dębiny i kwiatowym finiszem.

Heiderer Riesling Wagramer Selektion 2021

Apelacja: Wagram Kraj: Austria Region:
Wagram Producent: Heiderer Mayer Kolor:
Białe Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %:
13.0 Rocznik: 2021

Wino o jasnej, złotej barwie, wspaniałym
aromacie Rieslinga i delikatnym bukiecie
brzoskwini, a także owocowym i bogatym
finiszu. Doskonale komponuje się ze
smażonymi i grillowanymi rybami, owocami
morza, drobiowymi pasztetami oraz gotowaną
wołowiną i cielęciną. Należy je podawać
w temperaturze 11°C.

Super cena miesiąca 325 PLN z dostawą

Cena regularna win: 354,40 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 354,40 PLN

Weinbiet Weissburgunder Trocken 2021

Apelacja: PFALZ Kraj: Niemcy Region: Pfalz
Producent: Weinbiet Kolor: Białe Smak:
Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.5 Rocznik:
2021

Wino to reprezentuje najlepsze cechy szczepu
Weissburgunder. Jest krągłe i eleganckie,
z dobrze wyczuwalną, przyjemną
kwasowością. Jest świeże i pełne aromatów
i smaków owocowych, z przewagą zielonego
jabłka, gruszki i sporej dawki limonki. Świetne
do szparagów, ryb, białych mięs i prostych
sałatek. Idealne jako orzeźwienie w gorące
dni.

WHITE PEAK E&N 0,75 2021

Apelacja: IGT Kraj: Włochy Region: Suditrol-
Alto Adiga Producent: Erste & Neue Kolor:
Białe Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %:
13.0 Rocznik: 2021

Wyjątkowo aromatyczna kompozycja Pinot
Bianco, Chardonnay i Sauvignon Blanc, która
przez 4 miesiące dojrzewała na osadzie
w kadziach ze stali nierdzewnej. Imponuje
swoją złożonością, owocowością
i mineralnością. Ma przepiękny bukiet,
w którym odnajdujemy dużo akcentów
brzoskwini, świeżo skoszonej trawy, agrestu
i jabłka. W smaku jest rześkie i niezwykle
przyjemne. To świetne wino na letnie
popołudnia z przyjaciółmi, znakomite na
aperitif, do ryb i lekkich przystawek.



Pakiet – Europa w bieli

Claude Val Blanc 2021

Apelacja: IGP PAYS D'OC Kraj: Francja Region:
Langwedocja Producent: Paul Mas / Arrogant
Frog Kolor: Białe Smak: Wytrawne Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 12.5 Rocznik: 2021

Wytrawna kompozycja winogron odmian
Grenache Blanc, Vermentino, Chenin Blanc,
Chasan, Mauzac i Sauvignon Blanc
pochodzących z regionu Aude w Langwedocji.
Wino wytrawne choć delikatne, o niezbyt
wysokiej kwasowości. W nosie aromat
świeżych jabłek z dodatkiem tropikalnych
owoców. Proste i eleganckie, doskonałe jako
aperitif, znakomicie pasuje do lekkich sałatek
oraz do białych ryb.

Navajas Blanco 2021

Apelacja: DOCA Rioja Kraj: Hiszpania Region:
Rioja Producent: Bodegas Navajas Kolor: Białe
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.5
Rocznik: 2021

Wino skomponowane z odmiany Viura
(typowej białej odmiany dla regionu Rioja)
uzupełnionej Tempranillo blanco i Sauvignon
Blanc. Delikatnie wytrawne i świeże w smaku,
z przyjemnymi aromatami i dobrze
zbalansowaną kwasowością. Doskonale
komponuje się z owocami morza i rybami.

Super cena miesiąca 255 PLN z dostawą

Cena regularna win: 278,89 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 278,89 PLN

Porta 6 Branco 2021

Apelacja: Vinho Regional Lisboa Kraj:
Portugalia Region: Lisbona Producent: Vidigal
Kolor: Białe Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 12.5 Rocznik: 2021

Znakomite, delikatne wino zbudowane
z 4 odmian w tych samych proporcjach:
Arinto, Viosinho, Chardonnay i Viognier.
Świeże aromaty owoców tropikalnych
i cytrusówz akcentami marakui. W ustach
rześkie, krągłe, lekko mineralne i bardzo
przyjemne. Idealne do przystawek,
grillowanych ryb, skorupiakówi białych mięs.

ORESTIADI TENUTE CATARRATTO 2021 0,75

Apelacja: DOC Sicilia Kraj: Włochy Region:
Sicilia Producent: Tenute Orestiadi Kolor: Białe
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.5
Rocznik: 2021

Catarratto to jedna z najbardziej tradycyjnych
i klasycznych białych odmian na Sycylii.
W Tenuta Orestiadi porasta wapienno-
kredowe, białe gleby w dolinie Belice, skąd
uzyskuje się wyjątkowej jakości grona.
Fermentacja w stalowych kadziach, w których
następnie wino dojrzewa przez 3 miesiące.
Kolor jest słomkowy z zielonkawymi
refleksami. W nosie nuty białych owoców,
brzoskwiń, migdałów i akcentami kwiatu
pomarańczy. Na podniebieniu świeże
i eleganckie, o doskonałej równowadze.



Pakiet – na argentyńskim szlaku

Zuccardi Los Olivos Malbec 0,75 2020

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Zuccardi Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 14.0 Rocznik: 2021

Bardzo przyjemny Malbec z argentyńskiej
doliny Uco. Winogrona były zbierane ręcznie,
poddane długiej maceracji, a następnie wino
częścio dojrzewało w beczkach z dębu
francuskiego. To elganckie, soczyście
owocowe wino z nutami śliwek, jeżyn i białego
pieprzu. W smaku jest zrównoważone,
miękkie i bardzo przyjazne. Niezwykle
uniwersalne w połączeniach kulinarnych;
dobrze sprawdzi się do grillowanych mięs,
pieczonych warzyw czy makaronów.

Zuccardi Bonarda 0,75 2019

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Zuccardi Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 14.0 Rocznik: 2019

100% szczepu Bonarda w odsłonie
z argentyńskiej doliny Uco. Winogrona były
zbierane ręcznie, a wino częściowo dojrzewało
w beczkach z francuskiej dębiny. Ma ujmujący
aromat, pełen nut świeżych wiśni, czarnej
porzeczki i jeżyny. W ustach jest miękkie,
soczyście owocowe i dość delikatne. Świetne
do grillowanych, czerwonych mięs,
makaronów, pizzy, gulaszu oraz różnorodnych
serów.

Super cena miesiąca 350 PLN z dostawą

Cena regularna win: 387,39 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 387,39 PLN

Pascual Toso Malbec 2021

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Pascual Toso Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 14.0 Rocznik: 2021

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

HEREFORD RESERVA CABERNET SAUVIGNON
2021

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Hereford Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 13.5 Rocznik: 2021

Po zakończonej fermentacji 40% dojrzewało
przez 4 miesiące w beczkach z dębu
amerykańskiego, a pozostała część w kadziach
ze stali nierdzewnej. Głęboka, rubinowa
barwa z purpurowymi odcieniami. Bogate
aromaty czarnych porzeczek, jeżyn
zmacerowanych ciemnych wiśni z akcentami
przypraw i suszonych ziół. Podniebienie jest
wyjątkowo przyjemne, o miękkiej taninie,
pełne ciemnych owoców, śliwek, dojrzałej figi,
wraz z nutami wanilii i wiórkami ciemnej
czekolady.



Pakiet – w kolorze purpury

TASCA REGALEALI RED 0,75 2018 NERO
D'AVOLA

Apelacja: DOC Sicilia Kraj: Włochy Region:
Sicilia Producent: Tasca Conti D’almerita
Kolor: Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 13.0 Rocznik: 2018

Wino produkowane już od 65-ciu lat ze
szczepu Nero d’Avola. Winogrona do jego
produkcji są zbierane w optymalnym
momencie, tak by zagwarantować elegancję
i równowagę pomiędzy pięknem prostoty
i bogactwem smaków. 50% wina dojrzewa
w kadziach ze stali nierdzewnej, pozostałe
50% przez 10 miesięcy w dużych beczkach
z dębu slawońskiego. Piękna, błyszcząca,
rubinowa barwa. W aromacie nuty wiśni,
morwy i maliny. W ustach jest bogate
i miękkie, z intensywnym posmakiem
dojrzałych jagód.

QUINTA DA ALORNA CASTELAO TINTO 2020

Kraj: Portugalia Region: Tejo Producent:
Quinta Da Alorna Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.5 Rocznik:
2020

Castelao jest jedną z najważniejszych odmian
ciemnej winorośli w Portugalii. Winogrona
użyte do wytworzenia tego wina pochodzą
z pojedynczej winnicy z wiekiem winorośli
ponad 35 lat. Przed zabutelkowaniem wino
dojrzewało częściowo w beczkach
z francuskiego dębu przez 8 mcy , co nadało
gładkości oraz złożoności. Wino
o rubinowej barwie, z intensywnym bukietem
leśnych owoców, ciemnych śliwek, konfitury
z truskawek z nutami przyprawi świeżej
mięty. Jedwabiste na podniebieniu, o dobrej
intensywności i posmaku ciemnych oraz
leśnych owoców.

Super cena miesiąca 280 PLN z dostawą

Cena regularna win: 309,89 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 309,89 PLN

Bardolino Botter 2021

Apelacja: DOC Bardolino Kraj: Włochy Region:
Werona Producent: Botter Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.0
Rocznik: 2021

Bardolino skomponowane z gron odmian
Corvina Veronese 60%, Rondinella 30%
i Molinara 10%. Fermentacja jest prowadzona
w kadziach stalowych w kontrolowanej
temperaturze, aby utrzymać świeżość
i owocowy styl wina. Jest to delikatne wino,
pełna włoskiego słońca i dojrzałych,
soczystych smaków owocowych. W bukiecie
wyróżnia się zapachami czerwonych owoców,
śliwek, wiśni z nutami pieprzu. W ustach
natomiast jest miękkie i krągłe, o posmaku
owoców jagodowych i dojrzałych czerwonych
owoców.

Porta 6 Tinto 2021

Apelacja: Vinho Regional Lisboa Kraj:
Portugalia Region: Lisbona Producent: Vidigal
Kolor: Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 13.5 Rocznik: 2021

Porta 6 to kompozycja lokalnych odmian:
Tinta Roriz (50%), Castelao (40%) i Touriga
Nacional (10%). Smaczne i proste wino, pełne
aromatów owoców - czerwonych, jagodowych
i leśnych, z delikatną orzechową nutą w tle.
W smaku krągłe, z miękkimi taninami
i soczystym, owocowym finiszem. Doskonale
pasuje do wielu potraw, do tapas, mięs, past,
potraw z grilla i zwyczajnie do picia solo.



Pakiet – wiosno, witaj!

Piedemonte Tempranillo 2021

Apelacja: DO Navarra Kraj: Hiszpania Region:
Navarra Producent: Bodegas Piedemonte
Kolor: Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 14.0 Rocznik: 2021

Wino skomponowane w 100% ze szczepu
Tempranillo. Piękna, głęboka barwa
z fioletowymi refleksami zapowiada
obiecujące wrażenia smakowe. W nosie
bogate, pełne intensywnych aromatów,
z dominującymi nutami kwiatowymi
i delikatną lukrecją w tle. W smaku pełne
i hojne akcenty kwiatowe mieszają się
z czerwonymi owocami, a wszystko to
okraszone delikatnym posmakiem lukrecji -
bardzo typowym dla Tempranillo z tego
regionu. Znakomite do dziczyzny i pieczonych
mięs.

Don Aparo Cabernet Sauvignon 2021

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Pascual Toso Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 12.5 Rocznik: 2021

Wino skomponowane w 100% z gron odmiany
Cabernet Sauvignon zebranych w winnicach
w Las Barrancas regionu Mendoza.
Po zakończeniu fermentacji to aromatyczne,
młode wino leżakuje w stalowych tankach
przez 12 miesięcy. W efekcie otrzymujemy
trunek o rubinowym kolorze, średnim ciele
i jedwabistym finiszu. Wyczuwalne,
intensywne aromaty czarnej porzeczki
i dojrzałej wiśni, z nutą mięty w tle.

Super cena miesiąca 270 PLN z dostawą

Cena regularna win: 291,99 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 291,99 PLN

QUINTA DAS CARVALHAS RED BLEND 2018

Apelacja: DOC DOURO Kraj: Portugalia Region:
Douro Producent: Real Companhia Velha
Kolor: Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 14.0 Rocznik: 2018

Stworzone z odmian Touriga Nacional, Touriga
Franca i Tinta Roriz, pochodzących z młodych
krzewów, ulokowanych w najwyższym punkcie
posiadłości. Fermentacja i maceracja miały
miejsce w kadziach ze stali nierdzewnej,
a następnie wino dojrzewało w dużych
dębowych kadziach przez 8 miesięcy. Młode
wino o błyszczącej, rubinowej barwie
z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat
dojrzałych, czerwonych owoców jagodowych,
zielonych liści tytoniu i wanilii. W smaku
owocowe, z subtelną dębiną i miękką taniną.

Foot Of Africa Shiraz 2019

Apelacja: WO Western Cape Kraj: RPA Region:
Stelle Producent: Kleine Zalze Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.5
Rocznik: 2019

Wino stworzone zostało w 95%
z wyselekcjonowanych gron Shiraz z winnic
w regionie Stellenbosch i Darling. Pozostałe
5% to Viognier z regionu Riebeeck Valley.
Viognier w tym połączeniu zapewnił delikatną
strukturę tanin z aksamitnym, eleganckim
finiszem. Wino dojrzewało ok. roku częściowo
w kadziach ze stali nierdzewnej, a częściowo
w beczkach dębowych czwartego użycia.
Barwa głęboka, rubinowa. W nosie ciemne
suszone śliwki oraz przyprawy i orzech, a do
tego pochodzące od szczepu Viognier nuty
wiciokrzewu.



Pakiet – dookoła Świata

QUINTA DA ALORNA LUTRA TINTO 0,75 2020

Kraj: Portugalia Region: Tejo Producent:
Quinta Da Alorna Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 13.0 Rocznik:
2020

Lutra jest najnowszą marką Quinta da Alorna.
Jest to sekretny kupaż czterech lokalnych
odmian, a fermentacja odbywa się
w stalowych kadziach. W barwie rubinowe,
o aromatach dojrzałych czerwonych owoców
jak śliwka czy malina z kwiatowymi niuansami.
W ustach krągłe i o dobrej strukturze
w owocowym stylu. Finisz jest długi
i przyjemny. Wino do swobodnego picia, jak
i wszelkiego rodzaju tapas, do pulpecików
w sosie pomidorowym, lecza warzywnego
z kiełbasą, bitek w sosie czy klasycznych
gołąbków.

BARDOLINO BOTTER 2021

Apelacja: DOC Bardolino Kraj: Włochy Region:
Werona Producent: Botter Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.0
Rocznik: 2021

Bardolino skomponowane z gron odmian
Corvina Veronese 60%, Rondinella 30%
i Molinara 10%. Fermentacja jest prowadzona
w kadziach stalowych w kontrolowanej
temperaturze, aby utrzymać świeżość
i owocowy styl wina. Jest to delikatne wino,
pełna włoskiego słońca i dojrzałych,
soczystych smaków owocowych. W bukiecie
wyróżnia się zapachami czerwonych owoców,
śliwek, wiśni z nutami pieprzu. W ustach
natomiast jest miękkie i krągłe, o posmaku
owoców jagodowych i dojrzałych czerwonych
owoców.

Super cena miesiąca 255 PLN z dostawą

Cena regularna win: 275,48 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 275,48 PLN

HEREFORD RESERVA MALBEC 2021

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region:
Mendoza Producent: Hereford Kolor:
Czerwone Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 13.0 Rocznik: 2021

Malbec w wersji Reserva dojrzewa przez
6 miesięcy w beczkach z dębu
amerykańskiego, co nadaje winu osobowości.
Rubinowa barwa z odcieniami fioletu.
Przyjemny bukiet o aromatach śliwek
w czekoladzie, czereśni, jeżyn i wanilii.
W smaku pełne i owocowe, o wyraźnych
taninach, ale ładnie wygładzonych. Posmak
zbliżony do nut, które czujemy w zapachu i
kwaskowym zakończeniu, nadającemu winu
świeżości.

CASAS PATRONALES SELECTED RESERVE
CARMENERE 2021

Apelacja: DO Valle del Maule Kraj: Chile
Region: Maule Valley Producent: Casas
Patronales Kolor: Czerwone Smak: Wytrawne
Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 13.5 Rocznik: 2021

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



Tasca Perricone 2018

Apelacja: DOC Sicilia Kraj: Włochy Region: Sicilia
Producent: Tasca Conti D’almerita Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 13.0 Rocznik:
2018

Perricone to bardzo stara sycylijska odmiana, po raz
pierwszy opisana w 1735 roku, charakteryzująca się
intensywnym aromatem i sporą ilością tanin. W winnicy
Regaleali winorośle tej odmiany zostały nasadzone
w 1959 roku i zajmują tylko 2,5 ha przy 192 ha na całej
wyspie. Wino dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego
(drugiego i trzeciego użycia) przez 12 miesięcy.
Intensywna, ciemnoczerwona barwa. Aromat dojrzałych
ciemnych owoców, ziemi, nuty mleczne i balsamiczne.
W ustach pełne, intensywne i głębokie, z miękką taniną
i sporą owocowością. Idealne do steków, jagnięciny,
parmigiana di melanzane, makaronów z ostrą kiełbasą

i cięższych potraw.

TASCA LA MONACA SYRAH 2019 0,75 
MONREALE

Apelacja: DOC MONREALE Kraj: Włochy Region: Sicilia
Producent: Tasca Conti D’almerita Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.5 Rocznik:
2019

La Monaca jest flagowym winem z posiadłości Sallier de
la Tour wykonanym z najlepszej jakości gron odmiany
Syrah, zbieranych ręcznie z najstarszych krzewów. Wino
po fermentacji alkoholowej i malolaktycznej dojrzewa 14
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Intensywnie
rubinowa szata, z fioletowymi refleksami. Bukiet pełen
czerwonych owoców, pokrytych ziołami, z przyprawami
i nutami balsamicznymi. W smaku harmonijne i pełne,
o przyjemnej krągłej taninie i długim finiszu. Polecane do
gulaszy, grillowanych mięs, dań z dziczyzny oraz do
twardych serów.

Las Tres Filas Mencia Merayo 2020

Apelacja: DO BIERZO Kraj: Hiszpania Region: Bierzo
Espania Producent: Merayo Bierzo Kolor: Czerwone
Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.0 Rocznik:
2020

Wino stworzone w 100% z gron Mencia, pochodzących
z 80-cio letnich krzewów. Dojrzewało przez 6 miesięcy na
osadzie w beczkach z dębu amerykańskiego
i francuskiego. Zabutelkowane bez klarowania. Barwa
wiśniowa z fioletowymi refleksami. Aromat intensywny,
świeży i elegancki, z nutami jagód, truskawek, malin,
a także kwiatowymi - głównie fiołków. W tle odrobina
wanilii, tytoniu i minerałów. W smaku eleganckie
i gładkie. Pierwsze wrażenia to świeżość i dużo jagód.
Krągłe, miękkie taniny. Pięknie zrównoważona
kwasowość. Znakomita kompozycja, w której soczystość i
cechy charakterystyczne dla szczepu pięknie harmonizują

z aromatami dębiny, nadając winu złożoności.

Super cena miesiąca 69 PLN Super cena miesiąca 89 PLN Super cena miesiąca 159 PLN

Cena regularna 96 PLN Cena regularna 176 PLNCena regularna 76,90 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 76,90 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 96 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 176 PLN

Limitowane ilościLimitowane ilości



Pascual Toso Selected Vines Malbec 2020

Apelacja: Mendoza Kraj: Argentyna Region: Mendoza
Producent: Pascual Toso Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.0 Rocznik: 2020

Wino skomponowane w 100% ze szczepu Malbec.
Winogrona zbierane są ręcznie do małych koszyczków
kiedy grona osiągną maksimum dojrzałości. Dojrzewa
w nowych beczkach przez 12 miesięcy przy czym 80%
wina leżakuje w amerykańskim dębie, a pozostałe 20%
we francuskim. Potem, zanim zostanie przeznaczone do
sprzedaży musi dodatkowo dojrzewać 4 miesiące
w butelce. Bardzo intensywny aromat dojrzałych,
smażonych owoców i słodkie, miękkie, intensywne
taniny tworzą wino krągłe, bogate i niezwykle
skoncentrowane. Przepiękna odsłona tej odmiany.

Weinbiet Phil Bassler Riesling 2020

Apelacja: PFALZ Kraj: Niemcy Region: Pfalz Producent:
Weinbiet Kolor: Białe Smak: Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw.
Alk. %: 12.5 Rocznik: 2020

Nazwa tego wyjątkowego wina pochodzi od jednego
z założycieli winiarni Weinbiet, który już w początkach XX
wieku dostrzegał wagę skupienia się na jakości
produkowanych win. Dziś jego imieniem nazwana jest
najwyższa linia win tej winnicy, które produkowane są
z gron zbieranych z najlepszych działek. To znakomite
wino, w którego aromacie odnajdujemy już nie tylko
owocowe nuty brzoskwini, ale wzbogacone są one
intrygującymi, typowymi dla najlepszych Rieslingów
akcentami naftowymi. W smaku jest pełne, bardzo
bogate i oleiste z bardzo długim finiszem.

Kleine Zalze Vineyard Selection Cabernet 
Sauvignon 2020

Apelacja: WO Stellenbosch Kraj: RPA Region: Stelle
Producent: Kleine Zalze Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 14.5 Rocznik: 2020

Znakomite wino, do którego owoce były zbierane
z różnych parceli w Stellenbosch. Dojrzewało 19 miesięcy
w beczkach z dębu francuskiego. Ma głęboki, czerwony
kolor z klasycznym, wielowarstwowym bukietem
charakterystycznym dla Cabernet, w którym dominuje
czarna porzeczka, czekolada i silne aromaty dojrzałych
owoców jeżyny. W ustach lukrecja, czarna porzeczka
i intrygujące nuty ziół. Eleganckie, harmonijne, o długim,
miękkim finiszu. Wino świetne do spożycia już teraz, ale
może również leżakować jeszcze ok. 10 lat.

Super cena miesiąca 85 PLN Super cena miesiąca 103,50 PLN Super cena miesiąca 99 PLN

Cena regularna 115 PLN Cena regularna 107 PLNCena regularna 93 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 93 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 115 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 107 PLN



Maurice Schueller Cremant D'Alsace 2019

Apelacja: AOC CREMANT D'ALSACE Kraj: Francja Region:
Alzacja Producent: Maurice Schueller Smak: Wytrawne
Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 12.5 Rocznik: 2019

Wyjątkowe, alzackie, musujące wino Cremant,
wyprodukowane metodą tradycyjną z gron Pinot blanc
(15%), Auxerrois (53%) i Chardonnay (32%). Znakomite
na aperitif i do świętowania specjalnych okazji. Świeże,
owocowe i mineralne, przy jednoczesnej harmonii i pełni
smaku.

Duchessa Lia Moscato Spumante

Apelacja: VINO SPUMANTE DOLCE Kraj: Włochy Region:
Piemont Producent: Capetta Kolor: Białe Smak: Słodkie
Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 6.5

To słomkowo - żółte, musujące wino zostało
wyprodukowane w 100% z winogron odmiany Moscato.
Przepiękny zapach bazujący głównie na akcentach
pomarańczowych. W smaku słodkie, ale z harmonijną
kwasowością. Idealne do ciast, owocowych tart, lodów
waniliowych.

Super cena miesiąca 64,60 PLN Super cena miesiąca 87,40 PLN

Cena regularna 68 PLN Cena regularna 95 PLNCena regularna 42 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 42 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 68 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 95 PLN

Super cena miesiąca 39,90 PLN

Redentore Prosecco Millesimato 2021

Apelacja: DOC PROSECCO Kraj: Włochy Region: Veneto
Producent: De Stefani Kolor: Białe Smak: Wytrawne Poj.:
0.75 Zaw. Alk. %: 11.0 Rocznik: 2021

Każde Prosecco Redentore jest produkowane
z pojedynczego zbioru i skrupulatnie selekcjonowanych
gron odmiany Glera. Bąbelki uzyskujemy dzięki wtórnej
fermentacji tzw. metodzie włoskiej, a dodatkowo na
żadnym etapie produkcji nie są dodawane siarczyny.
Barwa jasnosłomkowa, w nosie aromaty jabłek, gruszek,
kandyzowanych skórek pomarańczy z nutą jaśminu
i białych kwiatów. W ustach owocowe i gładkie,
z przyjemnym musowaniem.

Limitowane ilości



CASAS PATRONALES BIB 3,0L 2020 
CABER/CARMEN/SYR

Apelacja: Central Valley Kraj: Chile Region: Maule Valley
Producent: Casas Patronales Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 3.0 Zaw. Alk. %: 13.0 Rocznik: 2020

Kompozycja ręcznie zbieranych gron odmian Cabernet
Sauvignon, Carmenere i Syrah. Wino o intensywnej,
połyskliwej barwie z fioletowymi refleksami. Bukiet pełen
czerwonych owoców, papryki i przypraw, z subtelnymi
nutami kawy. Usta dobrze zbalansowane, z miękkimi
taninami i lekko czekoladowym finiszem. Serwować
w temperaturze 16-18 stopni. Wino bardzo uniwersalne
w połączeniach kulinarnych. Świetne do grillowanych
mięs, makaronów czy dojrzewających serów

Porta 6 Tinto BIB 2021

Apelacja: Vinho Regional Lisboa Kraj: Portugalia Region:
Lisbona Producent: Vidigal Kolor: Czerwone Smak:
Wytrawne Poj.: 3.0 Zaw. Alk. %: 13.5 Rocznik: 2021

Porta 6 to kompozycja lokalnych odmian: Tinta Roriz
(50%), Castelao (40%) i Touriga Nacional (10%). Smaczne
i proste wino, pełne aromatów owoców - czerwonych,
jagodowych i leśnych, z delikatną orzechową nutą w tle.
W smaku krągłe, z miękkimi taninami i soczystym,
owocowym finiszem. Doskonale pasuje do wielu potraw,
do tapas, mięs, past, potraw z grilla i zwyczajnie do picia
solo.

Super cena miesiąca 99,90 PLN Super cena miesiąca 99,90 PLN

Cena regularna 109 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 109 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 109 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 115 PLN

Super cena miesiąca 99,90 PLN

Porta 6 Branco BiB 3l 2021

Apelacja: Vinho Regional Lisboa Kraj: Portugalia Region:
Lisbona Producent: Vidigal Kolor: Białe Smak: Wytrawne
Poj.: 3.0 Zaw. Alk. %: 13.5 Rocznik: 2021

Znakomite, delikatne wino zbudowane z 4 odmian w tych
samych proporcjach: Arinto, Viosinho, Chardonnay
i Viognier. Świeże aromaty owoców tropikalnych
i cytrusów z akcentami marakui. W ustach rześkie, krągłe,
lekko mineralne i bardzo przyjemne. Idealne do
przystawek, grillowanych ryb, skorupiaków i białych
mięs.

Cena regularna 109 PLN Cena regularna 115 PLN



VAUDON 0,7 VS

Apelacja: AOC Cognac Fins Bois Kraj: Francja Region:
Cognac Producent: Vaudon Cognac Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %:
40.0

Delikatny, bardzo owocowy koniak z apelacji Fins Bois
skomponowany wyłącznie z odmiany Ugni Blanc.
Dojrzewał do 3 lat w beczkach z francuskiej dębiny
Limousin. Ma bardzo przyjemne aromaty owoców
jagodowych, wanilii, z subtelną nutą gruszki i moreli.
W smaku jest typowym przedstawicielem regionu
- delikatny i subtelny, z bogactwem białych owoców
i lukrecją w tle.

Francois Voyer Terres De Grande

Apelacja: AOC Cognac Kraj: Francja Region: Cognac
Producent: Francois Voyer Cognac Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %:
40.0

Koniak pochodzący w 100% z Grande Champagne, 1er
Cru region Cognac. To blend 4 - 6-cio letnich eau de vie,
destylowanych na osadach. Dojrzewa w nowych, średnio
wypalanych beczkach z dębu Limousin przez 3 lata,
następnie leżakuje w starych beczkach w ciemnej
piwnicy. Piękna, miedziana szata, ze złotym połyskiem.
W bukiecie przede wszystkim kwiatowe aromaty: kwiatu
lipy i fiołków. W smaku wyczuwalne nuty migdałów
i dębiny. Długi i gładki finisz. Polecany jako tradycyjny

digestif lub na aperitif, jako składnik koktajlu.

Dupuy V.S Cognac

Apelacja: AOC Cognac Kraj: Francja Region: Cognac
Producent: Dupuy Cognac Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

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

Super cena miesiąca 175 PLN Super cena miesiąca 189 PLN Super cena miesiąca 215 PLN

Cena regularna 199 PLN Cena regularna 229 PLNCena regularna 189 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 189 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 229 PLN



Lheraud Cuvee 10

Apelacja: AOC Cognac Kraj: Francja Region: Cognac
Producent: Guy Lheraud Cognac Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %:
42.0

Wyborny koniak wyprodukowany z białych winogron,
rosnących w winnicach Petite Champagne niedaleko
miasta Cognac. Dojrzewa przez 10 lat w beczkach
z francuskiego dębu. Charakteryzuje się złotą, połyskliwą
barwą oraz eleganckimi i lekkimi aromatami suszonych
owoców jabłek i śliwek. W smaku jest dobrze
zrównoważony i świeży, z posmakiem słodkich przypraw.

Francois Voyer X.O 1Er Cru De Cognac

Apelacja: AOC Cognac Kraj: Francja Region: Cognac
Producent: Francois Voyer Cognac Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %:
40.0

Znakomity koniak z apelacji Grande Champagne
zamknięty w przepięknej karafce. To kompozycja
starannie dobranych 10 do 25-letnich eau-de-vie,
destylowanych na osadach. Dojrzewa w średnio
wypalanych beczkach z dębu Limousin przez 3 lata,
następnie wiele lat leżakuje w starych beczkach
w piwnicach producenta. Głęboka, bursztynowa szata
z refleksami barwy starego złota. Nos zachwyca
mnogością aromatów: kwiatów i owoców, wśród których
dominuje jaśmin, śliwka i brzoskwinia. W smaku gładki
i pełny, z nutami wanilii i owoców, a także elegancka
słodycz i finezja, typowa dla starych koniaków.

Alianca XO 40 Anos

Kraj: Portugalia Region: Producent: Alianca Poj.: 0.5 Zaw.
Alk. %: 40.0

Alianca XO była wydestylowana w 1963 roku w procesie
podwójnej destylacji w alembiku. Dojrzewała ponad 40
lat w kompozycji beczek z dębu francuskiego,
amerykańskiego i portugalskiego. To niezwykle
elegancka, pełna i harmonijna brandy. Mimo długiego
dojrzewania w beczkach ma wyjątkowo ładnie
zachowaną owocowość i równowagę smaku. Barwa
bursztynowa. Pełne spektrum aromatyczne od nut
owoców - świeżych i kandyzowanych moreli i cytrusów,
przez miód, orzechy, aż do gorzkiej czekolady. Smak
uzupełniają delikatne nuty dębiny i korzenne przyprawy.
Bardzo długi, aromatyczny finisz.

Super cena miesiąca 769 PLN Super cena miesiąca 479 PLN Super cena miesiąca 589 PLN

Cena regularna 509 PLN Cena regularna 626 PLNCena regularna 799 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 799 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 509 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 626 PLN



West Cork Blended SKIBBEREEN 0,7

Kraj: Irlandia Region: Producent: West Cork Poj.: 0.7
Zaw. Alk. %: 40.0

Irlandzka whiskey mieszana będąca kompozycją whiskey
single malt, które dojrzewały w beczkach po sherry
i grain whiskey dojrzewanych w beczkach pierwszego
napełnienia po bourbonie. Taki wybór beczek nadał jej
odpowiedni balans pomiędzy słodyczą, nutami karmelu
i toffi oraz akcentami zielonych owoców, czekolady
i kakao.

West Cork Black Cask

Kraj: Irlandia Region: Producent: West Cork Poj.: 0.7
Zaw. Alk. %: 40.0

Bardzo delikatna i przystępna irlandzka whiskey mieszana
skomponowana z destylatów słodowych stanowiących
34% składu i zbożowych otrzymywanych z pszenicy
(66%), które początkowo dojrzewały przez 3 lata
w beczkach pierwszego napełnienia po bourbonie
a następnie zostały zmieszane i kolejny rok spędziły
w mocno wypalanych beczkach z amerykańskiego dębu.
W rezultacie powstała delikatna, zbalansowana whiskey
z długo utrzymująca się waniliową słodyczą. Aromat jest
delikatnie słodki, waniliowy z nutą brązowego cukru.
W smaku słód jęczmienny, dużo waniliowej słodyczy
i delikatne akcenty dymu.

THE GLENLEE BLENDED SCOTCH WHISKY 0,7

Kraj: Szkocja Region: Producent: Aceo Ltd, Hillside Farm
Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

The Glenlee to bardzo przyjazna blended whisky, którą
docenią zarówno początkujący, jak i doświadczeni
koneserzy whisky. Whisky jest dość delikatna
i gładka, początkowo wyraźnie słodowa, ewoluuje
w rozgrzewające nuty jesiennych owoców i przypraw.

Super cena miesiąca 92,90 PLN Super cena miesiąca 105 PLN Super cena miesiąca 157 PLN

Cena regularna 115,50 PLN Cena regularna 165 PLNCena regularna 98 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 98 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 115,50 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 165 PLN



Mmd Cask Craft Dailuiane Bourbon Finish 0,7 
44,5%

Kraj: Szkocja Region: Speyside Producent: Aceo Ltd,
Hillside Farm Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 44.5

Whisky single malt z działającej w regionie Speyside
destylarni Dailuaine, finiszowana w beczkach bourbon
quarter cask z destylarni Koval (USA). Bogata, słodowa,
pełna nut zielonych jabłek, cytrusów i łagodnych
akcentów ziołowych. Po dodatkowym dojrzewaniu
w małych beczkach typu quarter cask stała się bardziej
kremowa i słodka, pełna świeżych aromatów wanilii,
chrupiących jabłek, dojrzałych owoców mango, karmelu
oraz słodkiego słodu jęczmiennego z odrobiną
cynamonu. Zabutelkowana w naturalnym kolorze.

Loch Lomond 10 The Open 40% Kartonik

Kraj: Szkocja Region: Highland Producent: Loch Lomond /
Glen Scotia Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

10-letni single malt będący kompozycją whisky
wydestylowanych przy użyciu tradycyjnych alembików,
a także charakterystycznych dla destylarni Loch Lomond
alembików z prostą szyją. W procesie dojrzewania
wykorzystano trzy typy beczek z amerykańskiego dębu:
1st fill bourbon, beczki ponownego napełnienia (refill)
i beczki ponownie wypalane (recharred). Odnajdziemy
w niej typowe dla destylarni nuty zielonych jabłek, miodu
i delikatnego dymu.

Glen Scotia Campbeltown Harbour

Kraj: Szkocja Region: Campbeltown Producent: Loch
Lomond / Glen Scotia Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

Delikatnie torfowa whisky single malt będąca
doskonałym wprowadzeniem do asortymentu Glen
Scotia. Whisky dojrzewała w beczkach po bourbonie,
z których następnie master blender destylarni, wybrał te
wyjątkowe, charakteryzujące się idealną harmonią
pomiędzy owocowością, a delikatną słonością – tak
charakterystyczną dla regionu Campbeltown. Bardzo
przyjemna, subtelnie torfowa kompozycja. W zapachu
aromaty słonej, morskiej bryzy, fiołków, lawendy
i wanilii. W smaku brzoskwinie, chrupiące, zielone jabłka,
cukierki krówki i budyń waniliowy. Finisz jest wytrawny,
delikatnie dymny, z cierpkimi nutami torfu i morskiej
bryzy.

Super cena miesiąca 199 PLN Super cena miesiąca 209 PLN Super cena miesiąca 255 PLN

Cena regularna 223 PLN Cena regularna 279 PLNCena regularna 212 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 212 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 223 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279 PLN



Aberlour 14YO

Kraj: Szkocja Region: Speyside Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

Produkowany w unikalnych partiach, 14-letni Aberlour jest
wyrazem kunsztu i doświadczenia jego twórców. Najlepszy
jęczmień - teraz pozyskiwany w sposób zrównoważony
z lokalnych pól - czysta woda źródlana Birkenbush, techniki
produkcji i czas w Aberlour - zgodnie z wizją mistrza
destylatora Graeme Cruikshanka - są doskonale dostrojone,
aby stworzyć ten charakterystyczny smak o nutach czarnej
porzeczki. Następnie eksperci ręcznie wybierają najlepsze
aromatyczne beczki Oloroso oraz beczki z amerykańskiego
dębu, które wzmacniają rozpoznawalnie bogaty smak
i zapewniają delikatną złożoność, unikalną dla tego wariantu
w ramach portfolio Aberlour'a. Rezultatem jest
niewiarygodnie zrównoważony Aberlour 14YO o słodkim
owocowym smaku, łączący nuty dojrzałych jeżyn
i aromatycznych przypraw oraz kremowe wykończenie,
które zawdzięcza większej proporcji beczek
z amerykańskiego dębu użytych w procesie starzenia.

1792 Bourbon Small Batch
Kraj: USA Region: Kentucky Producent: Sazerac Poj.: 0.75
Zaw. Alk. %: 46.0

Wyjątkowy, złożony i wyrafinowany bourbon, który swoją
nazwę wziął od roku 1792, kiedy to Kentucky przyłączyło się
do Unii (potocznie w wojnie domowej zwanej Jankesami)
i zostało 15-tym stanem USA. Został stworzony na bazie
autorskiej receptury, bazującej na wysokiej zawartości żyta
w mieszance zbóż użytych do produkcji i dojrzewał
minimum 8 lat w nowych beczkach z dębu amerykańskiego.
Jako edycja small batch jest kompozycją bourbonów ze
starannie wybranej niewielkiej partii beczek. Bourbon 1792
ma wyrazisty i elegancki profil smakowy. To bardzo złożony
trunek, w którym aromaty i smaki przypraw mieszają się ze
słodkimi nutami karmelu, wanilii i owoców. W smaku
niezwykle bogaty, zrównoważony i gładki.

Super cena miesiąca 279 PLN Super cena miesiąca 319 PLN

Cena regularna 299 PLN Cena regularna 344 PLNCena regularna 223 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 223 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 299 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 344 PLN

Super cena miesiąca 209 PLN

Glenallachie 8yo 46% 0,7L
Kraj: Szkocja Region: Speyside Producent: Glenallachie Poj.:
0.7 Zaw. Alk. %: 46.0

Najmłodszy single malt w podstawowej linii GlenAllachie,
będący kompozycją whisky, które dojrzewały w beczkach
typu puncheon po sherry Oloroso i Pedro Ximenez, a także
whisky z beczek virgin oak i po czerwonym winie.
W aromacie odnajdziemy nuty miodu wrzosowego, toffi
i cynamonu, a następnie fale imbiru, prażonych migdałów
i kawy. W smaku melasa, suszone sułtanki, toffi, z nutami
cynamonu, mięty pieprzowej i plastra miodu. Whisky została
zabutelkowana w naturalnym kolorze, bez filtracji na zimno.



MAYFAIR LONDON DRY GIN BOTANICALS

Kraj: Wielka Brytania Region: Producent: Mayfai Poj.: 0.7
Zaw. Alk. %: 40.0

Flagowy dla marki, klasyczny london dry gin. Do jego
produkcji używa się tylko 5 ziół. Dobrze zbudowanego,
lekko słodkiego jałowca ujarzmiają nuty ziemistego irysa.
Odnajdziemy nuty lukrecji, arcydzięgla, a lekkiej
cytrusowej pikanterii dodaje kolendra. Gwiazdą tej
kompozycji jest ziele cząbru zimowego, które odpowiada
za przyjemnie rozgrzewającą gardło pikanterię

Garnish Island Gin Kartonik

Kraj: Irlandia Region: Producent: West Cork Poj.: 0.7
Zaw. Alk. %: 46.0

Wyjątkowy, produkowany w małych partiach gin, który
czerpie inspirację z bujnych włoskich ogrodów na wyspie
Garnish Island w West Cork. Przepis zawiera lokalnie
uprawiane rośliny, takie jak hibiskus, irys, róża, rozmaryn
i tymianek. W intensywnym zapachu odnajdziemy
aromaty kwiatów irysa, róży i hibiskusa, które pięknie
łączą się z bogactwem nut sosnowych i ziołowymi nutami
rozmarynu i tymianku. W smaku elegancki, z wyraźną
nutą ziół, przypraw i cytrusów.

Super cena miesiąca 89,60 PLN Super cena miesiąca 139 PLN

Cena regularna 99 PLN Cena regularna 147 PLNCena regularna 152 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 152 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 147 PLN

Super cena miesiąca 139 PLN

NAME & NATURE Gin 0,7

Kraj: Irlandia Region: Producent: West Cork Poj.: 0.7
Zaw. Alk. %: 40.0

Wyjątkowy irlandzki gin, wyprodukowany przez
pasjonatów z destylarni West Cork. Bogaty jałowcowy
aromat uzupełniają akcenty dzięgla, lukrecji, porzeczki
oraz irysów. Bardzo przyjemny i kremowy. Świetna
relacja ceny do jakości.



Cavallina Bianca 4 Blend

Kraj: Włochy Region: Producent: Zanin Poj.: 0.7 Zaw. Alk.
%: 41.5

Cavallina Bianca Blend 4 to młoda grappa uzyskana przez
połączenie 4 różnych rodzajów tego trunku. Specjalne
opracowanie proporcji tej mikstury dało wspaniały
rezultat. Ma piękny, krystalicznie przejrzysty kolor, a jej
ciepły, w swoim charakterze zapach ewoluuje uwalniając
czyste i delikatne aromaty owocowe i ziołowe,
specyficzne dla tego trunku. Znakomicie oczyszcza
i neutralizuje podniebienie po tłustych posiłkach.
Serwować bez dodatków lub na lodzie.

Sambuca Liquore Italiano

Kraj: Włochy Region: Producent: Zanin Poj.: 0.7 Zaw. Alk.
%: 40.0

Włoski, tradycyjny likier anyżowy z dodatkiem cukru.
Powstał w wyniku destylacji alkoholu z anyżem
gwiaździstym, koprem włoskim i innymi aromatycznymi
ziołami. Słodki i delikatny.

Super cena miesiąca 165 PLN Super cena miesiąca 119 PLN

Cena regularna 177 PLN Cena regularna 125 PLNCena regularna 89,90 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,90 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 177 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 125 PLN

Super cena miesiąca 83 PLN

Alpler Krauterbitter

Kraj: Włochy Region: Suditrol-Alto Adiga Producent:
Roner Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 40.0

Klasyczny digestif na bazie starej receptury trzymanej
w sekrecie przez tyrolskich górali. Wiele rodzajów ziół
jest mieszane razem aby otrzymać ten gorzki likier.
Bardzo wytrawny bitter, bez dodatku cukru,
z wybijającymi się nutami piołunu i mięty. Starożytni
zakonnicy nazywali ten trunek „Eliksirem długiego życia”
ze względu na jego uzdrawiające żołądek działanie.



Amaretto IL NOSTRO DOLCE 0,7

Kraj: Włochy Region: Producent: Zanin Smak: Słodkie
Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 17.0

Likier ten został stworzony na bazie migdałów i ma
przepiękną bursztynową barwę. Aromat jest delikatny, z
dominującą nutą migdałową, uzupełniony akcentami
wanilii. W smaku jest słodki, gładki i krągły,
marcepanowy, z kakaowym muśnięciem. Długi i trwały
finisz. Serwować należy w temperaturze pokojowej lub
„na lodzie”.

Limoncello Liquore Golmar

Kraj: Włochy Region: Producent: Zanin Smak: Słodkie
Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 30.0

Słodki likier produkowany na bazie soku oraz skórek
sycylijskich cytryn. Delikatny, a jednocześnie intensywny.
Idealny schłodzony lub na lodzie

Archers Peach Schnapps

Kraj: Szkocja Region: Poj.: 0.7 Zaw. Alk. %: 18.0

Archers to jeden z najbardziej delikatnych, a zarazem
wyrafinowanych likierów, którego nazwa oznacza
„szybkie połknięcie”. Na rynku jest znany od lat 80-tych
XX wieku. Według opinii wielu znawców gatunku,
Archers to najlepszy tego typu likier na świecie.
Unikatowy smak likieru Archers wynika z udanego
połączenia luksusowego alkoholu, aromatu
brzoskwiniowego oraz cukru z trzciny cukrowej. Lekki z
wyraźnymi owocowymi nutami słodyczy i świeżych,
dojrzałych brzoskwiń, z wyczuwalnymi akcentami
cytrusowymi. Archers Schnapps to idealny składnik
owocowych drinków i koktajli. Można podawać go także
mocno schłodzonym, bez żadnych dodatków w małych
kieliszkach.

Super cena miesiąca 73 PLN

Cena regularna 79 PLNCena regularna 86 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 86 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 45,90 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 73 PLN

Super cena miesiąca 81,70 PLN Cena regularna 45,90 PLN



TANDUAY ESPECIA SPICED ASIAN RUM

Kraj: Filipiny Region: Producent: Tandua Poj.: 0.7 Zaw.
Alk. %: 40.0

Bardzo przyjemna kompozycja rumów dojrzewających do
7 lat w beczkach po bourbonie. Elegancki, słodki aromat
ciasta owocowego, cynamonu, karmelu, wanilii
i migdałów. W smaku miód, cynamon i imbir z odrobiną
owoców tropikalnych. Rozgrzewający, trwały finisz pełen
karmelu i prażonych przypraw.

TANDUAY DOUBLE ASIAN RUM

Kraj: Filipiny Region: Producent: Tandua Poj.: 0.7 Zaw.
Alk. %: 40.0

Wyjątkowy rum, będący kompozycją rumów starzonych
16 i 5 lat, które po zmieszaniu na dwa lata trafiły do
beczek po bourbonie. W efekcie powstał zbalansowany
i harmonijny rum. W zapachu i smaku jest słodki,
owocowy, pełen aromatów kwiatów, cytrusów, wanilii,
karmelizowanego ananasa, prażonych orzechów
i owoców tropikalnych.

Monte Alban Mezcal

Kraj: Meksyk Region: Producent: Sazerac Poj.: 0.7 Zaw.
Alk. %: 40.0

Jedna z najpopularniejszych marek mezcalu, narodowego
destylatu meksykańskiego, o lekko słomkowym kolorze
wyprodukowanego z całego rdzenia agawy zielonej.
Każda butelka Monte Alban Mezcal zawiera larwę ćmy
z gatunku Hypopta Agavis żerującej na agawie.
Błyszcząca, złota barwa. W zapachu akcenty ziemiste,
aromaty pieczonej agawy i grillowanego ananasa.
W smaku miękki początek przechodzący w nuty
grillowanych owoców, śliwek i lekkiej mineralności.
W finiszu wyczuwalny przypieczony ananas, biały pieprz
i słoma.

Super cena miesiąca 179 PLN Super cena miesiąca 175 PLN

Cena regularna 189 PLN Cena regularna 185 PLNCena regularna 119 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179  PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 175 PLN

Super cena miesiąca 112 PLN



Barbeito Madeira 5 YO Rainwater Medium Dry

Kraj: Portugalia Region: Madeira Producent: Barbeito
Madeira Smak: Półwytrawne Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 19.0

Rainwater to półwytrawna madera skomponowana
z odmian Tinta Negra Mole 80% oraz Verdelho 20%,
która dojrzewa przez minimum 5 lat w dębowych
beczkach. Produkcja wina odbywa się za pomocą metody
canteiro. Jasnozłota szata, o wyczuwalnych aromatach
cytrusów, suszonych i kandyzowanych owoców
z subtelnymi kwiatowymi niuansami w tle.
Na podniebieniu pełna i gładka, o doskonale wyważonej
proporcja cukru i kwasowości. Smak jest przyjemny i poza
nutami kandyzowanych cytrusów odnajdziemy odrobinę
orzechowych akcentów. Doskonała na aperitif,
do prażonych orzechów lub migdałów, konfitowanej
kaczki, kremowej zupy grzybowej, pieczonej dziczyzny
z karmelizowanymi warzywami oraz do wędzonych
wędlin.

Moscatel Do Douro KARTONIK

Apelacja: DOC DOURO Kraj: Portugalia Region: Douro
Producent: Real Companhia Velha Kolor: Białe Smak:
Słodkie Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 17.0

Wzmacniane wino, wytwarzane w dolinie rzeki Douro
z gron szczepu Moscatel Galego. Fortyfikacja trunku
nastepuje poprzez przerwanie fermentacji za pomocą
dodatku brandy. Następnie Moscatel dojrzewa
18 miesięcy w dębowych kadziach. W rezultacie powstaje
znakomite, słodkie wino, pełne kuszących aromatów
miodu, skórki pomarańczy i konfitur owocowych.

Super cena miesiąca 83 PLN cena regularna 76,50 PLN

Cena regularna 89,50 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 52 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,50 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 76,50 PLN

cena regularna 52 PLN

Royal Oporto Lbv Porto 2017 kartonik

Apelacja: PORTO Kraj: Portugalia Region: Douro
Producent: Real Companhia Velha Kolor: Czerwone
Smak: Słodkie Poj.: 0.75 Zaw. Alk. %: 20.0 Rocznik: 2017

Wino produkowane tylko w dobrych rocznikach,
z klasycznych odmian używanych do produkcji porto.
Butelkowane 6 lat po zbiorach, dojrzewa w dębowych
tankach aby nabrać ciała, miękkości i gładkości.
W zapachu odkrywa aromaty dojrzałych, czerwonych
owoców i przypraw korzennych, W ustach zachwyca
strukturą i koncentracją. Finisz długi i krągły, z miękkimi
taninami.



AZEITE QUINTA DA ALORNA 0,5L OLIVA

Kraj: Portugalia Region: Alentejano Producent: Quinta Da
Alorna Poj.: 0.5

Azeite to oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia klasy
premium wyprodukowana z trzech portugalskich odmian
(Galega, Cobrançosa i Arbequina) o niepowtarzalnym
smaku i aromacie. Smak ma lekko gorzki z pikantnym
akcentem oraz eleganckim smakiem dojrzałych oliwek,
z nutami drzewa oliwnego, orzechów i jabłek. Wzbogaci
smak wszelkich dań z makaronem, mięs i ryb oraz

sałatek.

AZEITE QUINTA DOS ACIPRESTES 0,25L OLIVA

Kraj: Portugalia Region: Douro Producent: Real
Companhia Velha Poj.: 0.25

Gaj oliwny w posiadłości Aciprestes to 11 ha
obsadzonych ponad 100-letnimi drzewami, różnych
lokalnych odmian jak Cordovil, Negrucha, Madural
i Verdeal. Reczny zbiór ma miejsce na przełomie
października i listopada. Oliwa jest bardzo aromatyczna,
w smaku zaś delikatnie pikantna.

cena regularna 53 PLN cena regularna 52 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 53 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 52 PLN



Starosta 0,5l

Kraj: Polska Region: Producent: Polanin Poj.: 0.5 Zaw.
Alk. %: 40.0

Znakomita, polska wódka. Trzykrotnie destylowana
kompozycja wysokiej jakości spirytusu zbożowego
i krystalicznie czystej wody. Wódka bardzo chętnie
kupowana na bankiety i wesela. Wódka Starosta
doczekała się rozszerzenia linii o wersje smakowe

Pawlina Vodka Kartonik

Kraj: Polska Region: Producent: Polanin Poj.: 0.7 Zaw.
Alk. %: 40.0

Wódka PAWLINA to efekt pracy pokoleń. Tajemnej
receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Wielkiego kunsztu wykorzystania wszystkiego co
naturalne, tego czym obdarzyła nas przyroda.
Selekcjonowane zboże w połączeniu z krystalicznie czystą
wodą jak i starannie przeprowadzony cały proces
produkcji, a w szczególności destylacji w nowoczesnym i
sterylnym zakładzie. Produkt ponadczasowy, ale na każdą
chwilę i okazję.

Super cena miesiąca 75 PLN cena regularna 35,99 PLN

Cena regularna 82 PLN

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 82 PLN Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,99 PLN

Super cena miesiąca 71,10 PLN

Pawlina vodka potato 0,7 Kartonik

Kraj: Polska Region: Producent: Polanin Poj.: 0.7 Zaw.
Alk. %: 40.0

Wyborna polska Wódka Pawlina, wytwarzana jest
z wysokiej jakości spirytusu ziemniaczanego. Jej
wyjątkowy delikatny smak oraz zapach, jest uzyskiwany
dzięki dokładnej technologii destylacji i starannej selekcji
składników. Na zdrowie! Mirosław Pawlina

Cena regularna 79 PLN



marzec 2023
obowiązuje od 1 marca do 31 marca 2023

lub do wyczerpania asortymentu

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

W związku z zwiększającymi się kosztami dostawy w tym kosztów kurierskich, 
produkcji kartonów oraz ubezpieczenia przesyłki,

darmowa dostawa obwiązuje obecnie od zamówienia za kwotę 250 zł brutto


