
KATALOG PRODUKTÓW
E D Y C J A :  2 0 2 2



32

WÓDKAWÓDKA

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 624 szt.

Stumbras 
Vodka

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Stumbras 
Vodka

pojemność 0,2 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 1728 szt.

Stumbras 
Vodka

Stumbras 
Vodka GB

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 384 szt.

Stumbras 
Vodka

pojemność 1,0 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 192 szt.

Stumbras 
Vodka+kieliszki

pojemność 0,1 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 2736 szt.

Stumbras 
Vodka

STUMBRAS PURE
PURE – to najczystsza wódka z rodziny STUMBRAS VODKA. Produkujemy 
ją spokojnie, bez pośpiechu – jest to praca wymagająca wiele staranności 
i cierpliwości. Dokładnie filtrując każdą kroplę, uzyskujemy czysty smak – 
miękki jak aksamit, nieskazitelny aromat – wyraźny i delikatny, idealną barwę 
– o przejrzystości kryształu.

STUMBRAS VODKA
STUMBRAS VODKA to wódka z 115-letnią historią i tradycją. Jest ucieleśnieniem doświadczenia i wiedzy ekspertów gorzelni STUMBRAS przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Każdy etap produkcji jest dokładnie sprawdzany, aby zapewnić najwyższą jakość. Kłos pszenicy, który uosabia jej ducha, znajduje się wewnątrz każdej butelki STUMBRAS VODKA. 
Wyselekcjonowane źdźbła pszenicy przycinane ręcznie we właściwym czasie i o odpowiedniej długości są przechowywane w specjalnych podziemiach przez cztery tygodnie, aby stały 
się neutralne i nie dodawały zapachu ani koloru do wódki.

Stumbras 
Pure

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Stumbras 
Pure

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 624 szt.
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WÓDKAWÓDKA
STUMBRAS RASPBERRY
Receptura wódki STUMBRAS RASPBERRY (malina) jest na Litwie przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Produkując wódkę STUMBRAS RASPBERRY dodajemy 
sok z dojrzałych malin, a do każdej butelki wkładamy garść przyozdobionych letnią 
czerwienią malin. Soczysta malina nadaje wódce wyraźny kolor, orzeźwiający 
smak i aromat słonecznego lata.

STUMBRAS QUINCE
Wódkę STUMBRAS QUINCE (pigwa) tworzymy natchnieni recepturą pochodzącą od gospodyń dawnych 
litewskich dworków. Nieodzownym składnikiem jest aromatyczny sok z pigwy, zwanej również litewską 
cytryną, oraz kawałki owoców. Wódka z pigwy jest ceniona ze względu na orzeźwiający smak, aromat 
letnich dojrzałych owoców i złocisty kolor.

STUMBRAS HAZELNUT
Starannie wyselekcjonowany orzech laskowy z najlepszych litewskich farm, 
ręcznie umieszczany w każdej butelce, sprawa że wódka orzechowa STUMBRAS 
HAZELNUT jest wyjątkową kreacją. To unikalny produkt, o wybitnych walorach, 
nie mający konkurencji na rynku. STUMBRAS HAZELNUT to jedyna prawdziwa 

wódka orzechowa z całym orzechem laskowym w środku, o wspaniałym orze-
chowym aromacie i smaku.

350 ml

Stumbras  
Quince

pojemność 0,35 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 1024 szt.

350 ml

Stumbras  
Quince

pojemność 0,1 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 2736 szt.

Stumbras  
Raspberry 

pojemność 0,1 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 2736 szt.

Stumbras  
Quince

pojemność 0,2 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 1728 szt.

Stumbras  
Quince

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Stumbras  
Raspberry 

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Stumbras 
Cranberry

pojemność 0,1 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 2736 szt.

Stumbras 
Cranberry

pojemność 0,2 l
ABV 40%

w kartonie 24 szt.
na palecie 1728 szt.

Stumbras 
Hazelnut

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Stumbras 
Cranberry

pojemność 0,35 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 1024 szt.

STUMBRAS CRANBERRY
Receptura wódki STUMBRAS CRANBERRY (żurawina) jest na Litwie przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Produkując wódkę STUMBRAS CRANBERRY dodajemy sok z dojrzałych żurawin, a do 
każdej butelki wkładamy garść przyozdobionych jesienną czerwienią jagód. Soczysta żurawina nadaje 
wódce wyraźny kolor, orzeźwiający smak i aromat północnych lasów.

Stumbras 
Cranberry

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.
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WÓDKAWÓDKA
STUMBRAS

STUMBRAS CLASSIC jest wódką produkowaną z niezmienną recepturą od 
1906r. Została stworzona dla tych, którzy cenią sobie klasyczny smak. Receptura 
i wiedza ekspertów nadają wódce STUMBRAS CLASSIC łagodnego smaku 
i przyjemnego, zbożowego aromatu.

Wódka STUMBRAS POTATO Jest wyjątkowa ze względu na skład – robiona ze 
specjalnej odmiany ziemniaków - i znana od 1921r. Smak wódki sprawia, że jest 

ona unikalna i charakterystyczna, a także nie do pomylenia z żadną inną.

STUMBRAS ORGANIC
Ekologiczna wódka, do produkcji której jest wykorzystywana woda głębinowa oraz zboże pochodzące 
jedynie z upraw ekologicznych, wyhodowane bez stosowania nawozów sztucznych.

Produkcji tego typu wódki poświęcana jest szczególna uwaga, dbałość dotyczy nie tylko surowców. 
Tak samo ważne są wymagania techniczne, dlatego udoskonalono specjalny sposób filtrowania 
– w wieloetapowym systemie wykorzystywany jest unikalny na skalę światową filtr z lnu ekologicznego.

Exclusive  
Kosher Vodka

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 672 szt.

Exclusive  
Kosher Vodka

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 432 szt.

Exclusive  
Kosher Vodka

pojemność 1,0 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 456 szt.

Stumbras  
Classic

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 880 szt.

Stumbras  
Potato

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 880 szt.

Stumbras Premium 
Organic GB

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

Stumbras Premium 
Organic

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 450 szt.

EXCLUSIVE KOSHER VODKA
EXCLUSIVE KOSHER to wódka Premium produkowana w oparciu o tradycyjną recepturę, ze 100% 
spirytusu zbożowego i czystej, źródlanej wody. Najwyższa jakość tej wódki jest potwierdzona oficjalnym 
certyfikatem koszerności wydanym przez Hatam Sofer, Petah Tikva pod nadzorem Rabina Deutch 
oraz Izraelskiego Rabinatu w Or-Akiva.

GREY CARDINAL 
PREMIUM ORGANIC
GREY CARDINAL PREMIUM ORGANIC to wódka klasy ultra-premium o naj-
wyższej jakości. Powstaje w oparciu o alkohol pochodzący ze zbóż wyłącznie 
z organicznych upraw, co jest potwierdzone europejskim certyfikatem.  

Najwyższej jakości składniki i najbardziej nowoczesna technologia produkcji 
pozwalają wódce GREY CARDINAL PREMIUM ORGANIC wyróżniać się wyjątkowo 
delikatnym smakiem i przyjemnym finiszem.

Grey Cardinal 
Premium Organic

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 456 szt.
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WÓDKA BITTER
U’LUVKA

U’LUVKA reprezentuje sztukę współczesnego gorzelnictwa i rektyfikacji na wysokim poziomie, jednocześnie czerpiąc inspiracje z tradycji alchemików pochodzących z XVI-wiecz-
nego Dworu Królewskiego.

W 1606 roku król Zygmunt III zlecił słynnemu alchemikowi, Michałowi Sędziwojowi, stworzenie wódki o wyjątkowej jakości i nieskazitelnej czystości, którą będzie mógł cieszyć 
się cały dwór. Michał Sędziwój potwierdził swój geniusz, tworząc alkohol o legendarnej finezji.

Recepturę tą odnaleziono w dawnych królewskich archiwach, pośród akt sądowych i starych legend. Została starannie odtwo-
rzona przez jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich alchemików, przy użyciu najlepszych odmian żyta, pszenicy 

i jęczmienia. W rezultacie, z wielkiego dziedzictwa i współczesnej wiedzy, powstała U’LUVKA. Aromat U’LUVKA jest bogaty 
i wykwintny z wyczuwalnymi nutami dojrzałych ziaren zbóż i kwiatów. Jest wyraźny z prawdziwą głębią. W smaku łagodna, pełna 

i wyrazista z imponującym połączeniem słodyczy i pikanterii. Intensywny zbożowy finisz zachowuje świeżość i utrzymuje smak.

Zachęcamy do spróbowania naszej wódki w odpowiedzialny sposób wznosząc kieliszkiem starożytny toast „Za przyjaźń, miłość i przyjemności”.

THE NINES
„The Nines” jest jednym z najbardziej tajemniczych litewskich trunków, którego tajemnica pochodzenia ginie w pomroce wieków. Unikalna 
receptura przekazywana z pokolenia na pokolenie przetrwała już wieki.

„THE NINES” BOTANICAL jest kolejnym przedstawicielem rodziny, opartym na tradycji z nutką nowoczesności. Ten trunek to jedyna w swoim 
rodzaju kompozycja ziół i przypraw oparta na specjalnej recepturze opracowanej przez ekspertów STUMBRAS. Wyróżnia się wspaniałym 
ciemnozielonym kolorem, słodkim smakiem i bogatym aromatem. Cechy te zostały docenione przez konsumentów oraz członków jury na 
wielu międzynarodowych konkursach.

Na początku XX wieku receptura „THE NINES” AUTHENTIC została odtworzona przez ekspertów ze STUMBRAS. Została ona przygotowana 
z 27 składników: 9 korzeni, 9 fragmentów kory roślin i 9 liści, kwiatów i owoców, tak jak czyniono to dawnej.

„THE NINES” APERITIF jest trunkiem zainspirowanym kolorami, aromatami oraz słonecznym nastrojem lata. Kontynuuje chlubne tradycje 
rodziny. Jego skład został wzbogacony cierpliwością, tchnieniem czasu, perfekcją i 27 różnymi składnikami, co czyni z niego „muzykę natury”.

STUMBRO 
STARKA
STARKA – dawniej była to specjalna, 
okolicznościowa wódka, którą sporządza-
ło się z okazji urodzin pierwszego syna. 
Produkcja nalewki STUMBRO STARKA ma 
swoją tradycję od kilku pokoleń. Produko-
wana jest z najwyższej jakości składników: 
ratafii, jabłka, gruszki oraz brandy i wina, 
które nadają jej niepowtarzalny kolor oraz 
wyjątkowy smak i aromat.

U’Luvka  
Signature

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt. U’Luvka  

1000 ML

pojemność 1,0 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 264 szt.

U’Luvka Signature  
Gift Box + 2 kieliszki

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 264 szt.

U’Luvka Magnum  
Gift Box + 6 kieliszków

pojemność 1,75 l
ABV 40%

w kartonie 3 szt.
na palecie 81 szt.

U’Luvka  
Magnum

pojemność 1,75 l
ABV 40%

w kartonie 3 szt.
na palecie 90 szt.

Herbal Liqueur 
 The Nines Botanical

pojemność 0,5 l
ABV 35%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Herbal Bitter 
The Nines Authentic

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Herbal Liquer 
The Nines Aperitif

pojemność 0,5 l
ABV 35%

w kartonie 16 szt.
na palecie 960 szt.

Herbal Liquer 
The Nines Cannabis  
and Citrus

pojemność 0,5 l
ABV 32%

w kartonie 12 szt.
na palecie 720 szt.

Stumbro  
Starka

pojemność 0,5 l
ABV 43%

w kartonie 16 szt.
na palecie 880 szt.
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Angostura  
Aromatic Bitters

pojemność 0,2 l
ABV 44,7%

w kartonie 12 szt.
na palecie 2052 szt.

Angostura  
Cocoa Bitters

pojemność 0,1 l
ABV 48%

w kartonie 12 szt.
na palecie 2880 szt.

Angostura  
Orange Bitters

pojemność 0,1 l
ABV 28%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1104 szt.

Amaro Di Angostura

pojemność 0,7 l
ABV 35%

w kartonie 6 szt.
na palecie 570 szt.

AMARO DI ANGOSTURA®

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Kolor: głęboki, szlachetny 
bursztyn z mahoniowymi 
przebłyskami 

Aromat: pierwsze aromaty 
odkrywają przyprawiony, 
karmelowy bukiet, 
następnie odsłaniają się 
nuty cynamonu, lukrecji, 
cytrusów, gorzkiej czekolady 
i palonego cukru

Smak: cynamon i palony 
karmel z przyjemną 
goryczką

Finisz: długi z akcentami 
czekolady i słodkich ziół

ANGOSTURA® AROMATIC 
BITTERS

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago

Kolor: rubinowy 
z brązowymi odcieniami 

Aromat: aromatyczny 
bukiet ziół, owoców 
i przypraw

Smak: silny, pobudzający 
kubki smakowe z nutami 
owoców, ziół i przypraw

ANGOSTURA® ORANGE 
BITTERS

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago

Kolor: pomarańczowy 
z pobłyskującymi refleksami 

Aromat: pomarańczowy 
z kombinacją 
aromatycznych przypraw 

Smak: idealny balans 
słodyczy i goryczki 
z cytrusowymi nutami

ANGOSTURA® COCOA 
BITTERS

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Aromat: przyprawy 
korzenne, gałka 
muszkatołowa, wiśnia, 
wędzone śliwki, kakao 
i gorzka czekolada

Smak: gorycz i słodycz, 
gałka, kakao, goździk  
i cynamon 

Finisz: rozgrzewający, 
słodko-ziołowy

VOLARE 
Portfolio VOLARE to szeroki wybór likierów i dodatków 
do koktajli. Każdy smak powstaje tylko z naturalnych 
składników. 

Nalewanie ułatwia wmontowany w butelkę lejek w systemie 
pro-pour. 

Volare Banana  
(Banan)

pojemność 0,7 l
ABV 22%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Apricot Brandy 
(Brandy Morelowe)

pojemność 0,7 l
ABV 22%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Butterscotch

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Coconut

(Kokos)
pojemność 0,7 l

ABV 22%
w kartonie 6 szt.

na palecie 576 szt.

Volare Strawberry 
(Truskawka)

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Grenadine 

pojemność 0,7 l
ABV 0%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Pisang

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Peach 
(Brzoskwinia)

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.
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Volare White Cacao

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Amaretto

pojemność 0,7 l
ABV 25%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Vanilia

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Cherry Brandy 
(Brandy Wiśniowe)

pojemność 0,7 l
ABV 22%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Elderflower 
(Czarny Bez)

pojemność 0,7 l
ABV 22%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Lychee

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Blue Curacao

pojemność 0,7 l
ABV 22%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Passion Fruit 
(Marakuja)

pojemność 0,7 l
ABV 18%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Triple Sec

pojemność 0,7 l
ABV 38%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Watermelon 
(Arbuz)

pojemność 0,7 l
ABV 20%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Volare Creme de Casis

pojemność 0,7 l
ABV 16%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.
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KONIAKLIKIER

BRANDY

BACHE GABRIELSEN VS TRE KORS

Historia VS Tre Kors sięga ery norweskiej prohibicji w latach 1916-1926, kiedy alkohol był dostępny 
tylko do celów medycznych. Żeby obejść to prawo Thomas Bache-Gabrielsen zamienił trzy gwiazdki 
widniejące na etykietach na trzy krzyże (po norwesku: Tre Kors) nadając butelce „leczniczego” 
charakteru. Ten blend łączy w sobie świeżość i siłę najmłodszych „eau de vie” z pierwszymi 
kroplami dojrzałych koniaków. 

BACHE GABRIELSEN AMERICAN OAK

Pierwszy tego rodzaju innowacyjny koniak wyróżniający się podwójną maturacją w beczkach 
z Francuskiego i Amerykańskiego dębu, dzięki czemu jest idealną kombinacją francuskiej elegancji 
z amerykańskim akcentem. Ta unikatowa „woda życia” łączy ze sobą tradycyjne i nowoczesne 
podejście do Koniaków.

BACHE GABRIELSEN
BACHE GABRIELSEN VSOP TRIPLE CASK

Wydłużony czas starzenia od ustalonych dla VSOP 4 lat w beczkach od 350 do 
400 litrów pojemności podkresla zuchwałą naturę Domu Bache Gabrielsen. 
Leżakowanie w czerwonych beczkach nadaje delikatności i balansu.

BACHE GABRIELSEN XO FINE CHAMPAGNE

Niespotykanie dla klasycznych edycji XO, koniak XO Fine Champagne cha-
rakteryzuje się bardzo lekkimi, aczkolwiek wyrazistymi nutami kwiatowymi 
z dodatkiem ciekawych akcentów przypraw, suszonych owoców i słodyczy.

Bache Gabrielsen 
VS Tre Kors

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 576 szt.

Bache Gabrielsen 
American Oak

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 504 szt.

Bache Gabrielsen 
VSOP Triple Cask

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

Bache Gabrielsen 
XO Fine Champagne

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 504 szt.

Imperial XII Maple

pojemność 0,5 l
ABV 36%

w kartonie 12 szt.
na palecie 720 szt.

Imperial XII

pojemność 0,5 l
ABV 36%

w kartonie 12 szt.
na palecie 720 szt.

Stroma

pojemność 0,5 l
ABV 35%

w kartonie 6 szt.
na palecie 756 szt.

STROMA
Likier STROMA wziął swoją nazwę od smaganej wiatrem wyspy, 
położonej w pobliżu zatoki Caithness. Jej nazwę możemy tłumaczyć 
jako „wyspę w strumieniu”. Kształt butelki likieru STROMA odzwierciedla 
niespokojne prądy morske tego rejonu. Słodki, gładki i głęboki w smaku, 

likier STROMA jest wytwarzany w cenionej destylarni OLD PULTENEY. 
Smakuje równie dobrze serwowany czysty, jak i z lodem, czy w koktajlu.

IMPERIAL XII VSOP
Głęboki smak brandy stworzonej w żmudnym, dwunastoetapowym procesie. Dzięki starzeniu 
w drewnianych beczkach, płyn zyskuje ciemny bursztynowy kolor oraz aromat suszonych owoców 
z kwiatowymi nutami.
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RUMRUM

Angostura Reserva

pojemność 0,7 l
ABV 37,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 684 szt.

Angostura  
5YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 684 szt.

Angostura  
7YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Angostura  
1919

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Angostura  
1824

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Angostura  
1787

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

THE HOUSE OF ANGOSTURA
THE HOUSE OF ANGOSTURA® jest jednym z wiodących karaibskich producentów alkoholu, znanym ze światowej sławy bitterów i portfolio rumów premium.  Historia destylarni to istna 
podróż w czasie. Wszystko zaczęło się w 1824 roku, kiedy założycie Dr Johann Siegert, po raz pierwszy stworzył Bitter jako lek łagodzący dolegliwości żołądkowe dla armii wenezuelskiej. 
Produkcja rumów w THE HOUSE OF ANGOSTURA® rozpoczęła się 130 lat temu a w tym czasie destylarnia do perfekcji opanowała sztukę starzenia i blendowania. Rumy THE HOUSE 
OF ANGOSTURA® są cennym dziedzictwem i hołdem dla ewolucji przemysłu na Karaibach.

ANGOSTURA® RESERVA

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Dojrzewanie: min. 3 lata 
w dębowych beczkach

Kolor: przezroczysty 
o platynowym odcieniu

Aromat: dojrzały banan 
z waniliowymi niuansami 

Smak: lekka paleta smaków, 
gładki, lekkie nuty melasy 
i wanilii, pieprzny

Finisz: pikantno-karmelowy

ANGOSTURA® 5 YR OLD RUM

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Dojrzewanie: min. 5 lat 
w dębowych beczkach  
po bourbonie

Kolor: złocisty jasny 
kolor z pomarańczowymi 
refleksami na krawędziach 
szkła

Aromat: mocny z lekkimi 
aromatami drewna, 
kokosów, karmelu, skórki 
cytrynowej z waniliowymi 
akcentami  

Smak: miękki i delikatny 
z niuansami tropikalnych 
owoców, mango i bananów 

Finisz: krótki, lekko pikantny 
z maślanym wykończeniem

ANGOSTURA® 7 YR OLD RUM

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Dojrzewanie: min. 7 lat 
w dębowych beczkach 

Kolor: bogaty, głęboki 
mahoniowy 

Aromat: kuszący bukiet 
kremowych aromatów 
czekolady, melasy, espresso 
z lekką pikantnością 

Smak: subtelne niuanse 
czekolady, miodu, toffi, 
karmelu, kawy i prażonych 
orzechów

Finisz: trwały z akcentami 
cynamonu i przypraw

ANGOSTURA® 1919

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago 

Dojrzewanie: min. 10 lat 
w dębowych beczkach

Kolor: złoto-bursztynowe 
głębokie odcienie

Aromat: suszone owoce, 
wanilia z nutami drewna 

Smak: wyraźnie głęboki 
i okrągły, wytrawna 
dębowa paleta z akcentami 
prażonych orzechów, 
przepraw korzennych 
i egzotycznych smaków 

Finisz: krótki, lecz 
intensywny

ANGOSTURA® 1824

Kraj pochodzenia:  
Trynidad & Tobago.

Dojrzewanie: min. 12 lat 
w palonych beczkach 
z amerykańskiego dębu  
po bourbonie

Kolor: ciemno 
bursztynowy kolor

Aromat: idealne 
połączenie słodkiej 
melasy, wanilii, skórki 
pomarańczowej, miodu, 
rodzynek i delikatnych 
przypraw

Smak: mocny, ale 
jednocześnie delikatny 
smak ciemnej czekolady 
z elementami wanilii w tle

ANGOSTURA® 1787

Kraj pochodzenia: 
Trynidad & Tobago 

Dojrzewanie: min. 15 lat 
w dębowych beczkach 

Kolor: głęboki mahoń 
z brązowymi refleksami

Aromat: słodki bukiet 
bananów, suszonych 
owoców i dębu z lekkim 
niuansem jabłek

Smak: doskonale 
zbalansowany z nutami 
suszonej śliwki, dębowej 
słodyczy i kremowego 
toffi 

Finisz: długi i rześki
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WERMUTRUM
CUCIELO 
CUCIELO VERMOUTH DI TORINO jest wermutem produkowanym w Piemoncie, z wyłącznie włoskich win i naturalnych składników oraz ziół. CUCIELO spełnia wszystkie 
warunki do używania nazwy Vermouth Di Torino oraz posiada certyfikowanie PDO. Produkowany z doskonale wyselekcjonowanych szczepów winogron - Terbbiano di Abruzzo 
oraz Grillo and Ansonica, nadając mu wyjątkowych walorów smakowych. Inspiracją dla powstania marki była … kukułka a dokładniej trasy jej migracji, podczas których pokonuje 
tysiące mil rocznie, od ciepłych wybrzeży Afryki aż po północne regiony Szkocji, w których spędza lato. Branding marki natomiast, został zainspirowany latami 30, XX w. w których 
wermuty przeżywały lata świetności. CUCIELO to również marka z wysoką świadomością ekologiczną – wszystkie komponenty użyte do produkcji oraz promocji marki CUCIELO, 
gdzie tylko to możliwe, produkowane są z materiałów 100% recyklingowych!

Cucielo Vermouth 
di Torino Rosso

pojemność 0,75 l
ABV 16,8%

w kartonie 6 szt.
na palecie 432 szt.

Cucielo Vermouth 
di Torino Bianco 

pojemność 0,75 l
ABV 16,8%

w kartonie 6 szt.
na palecie 432 szt.

PHRAYA
PHRAYA znajduje się w czołówce najlepszych i najbardziej 
docenionych rumów na świecie. Jej jakość wynika z uważnie 
wyselekcjonowanych składników – m.in. Trzciny cukrowej. Jej 
destylacja, starzenie, blendowanie oraz butelkowanie odbywa 
się w Tajlandii a jego wyjątkowy styl przeciągnięty jest tamtejszą 

historią i kultura. Rum PHRAYA został zainspirowany czterem 
a żywiołami, a każdy element odgrywa istotną rolę. Destylarnia 

Sangsom z której pochodzi, założonej w 1977 roku, jest jedną 
z najstarszych destylarni w Tajlandi. Produkuje ona najbardziej cenione 

i topowe marki tajskich rumów na rynki lokalne. Dopiero w 2011 roku, 
zdecydowano się na rozpoczęcie exportu produktu i ukazanie rumu 
PHRAYA całemu światu.

Phraya Elements 

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 384 szt.

Phraya Gold

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

MEKHONG
Zastosowanie naturalnych składników, w tym 
melasy i kleistego ryżu. Zawiera 46 tajskich i orien-
talnych ziół z przyprawami. 35% ABV, MEKHONG 
smakuje doskonale samodzielnie,   jest również 
doskonałą bazą do tworzenia różnorodnych koktajli.

SANGSOM
SANGSOM to rum z Tajlandii, destylowany z trzci-
ny cukrowej. Został on wprowadzony na rynek 
w listopadzie 1977 roku i od tego czasu pozostaje 
dominującą marką na tajskim rynku alkoholi. 
SANGSOM SPECIAL RUM destyluje się z melasy. 
Zawartość alkoholu wynosi 40%. Przed butelko-
waniem jest starzony w dębowych beczkach przez 
okres pięciu lat.

Sangsom

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 720 szt.

Mekhong

pojemność 0,7 l
ABV 35%

w kartonie 6 szt.
na palecie 264 szt.

PHRAYA GOLD

Kraj pochodzenia: Tajlandia 
Beczki: opalane beczki 
z amerykańskiego dębu

Noty degustacyjne  
Kolor: głęboki złoty bursztyn 
z rudymi refleksami 
Aromat: głęboka wanilia, 
miód i kokos, otoczony 
delikatną ostrością i smakiem 
rodzynek 
Smak: gładki, kremowy, 
przypominający crème brulee 
i butterscotch z niższymi 
warstwami owocowymi – 
w szczególności ananasa 
i cytrusów

PHRAYA ELEMENTS

Kraj pochodzenia: Tajlandia 
Beczki: opalane beczki 
z amerykańskiego dębu

Noty degustacyjne  
Kolor: złoty 
Aromat: wanilia, miód, 
toffi, imbir i delikatne nuty 
kwiatowe 
Smak: toffi, wanilia, karmel 
i delikatny kwiat miodu

CUCIELO VERMOUTH  
DI TORINO BIANCO

Kraj: Włochy 
Kolor: Jasne, złote 
sycylijskie słońce. 
Aromat: Chrupiące zielone 
jabłko, biały bez i wanilia; 
delikatne nuty kwiatowe 
i zielne; pełne, głębokie nuty 
gorzkich migdałów, wiśni, 
pomarańczy oraz rodzynek. 
Smak: Ciepły, delikatny 
z aromatem wanilii 
oraz letnich owoców, 
zbalansowane z przyjemnie 
gorzkimi nutami. 
Zaskakująco długi, słodko-
gorzki finisz. Wyróżniający 
się Vermouth Di Torino.

CUCIELO VERMOUTH  
DI TORINO ROSSO

Kraj: Włochy 
Kolor: Intensywny karneol 
z mahoniowymi refleksami 
Aromat: Aromat 
karmelizowanych 
pomarańczy i rabarbaru; 
subtelne nuty wanilii, 
anyż oraz goździków; 
zbalansowany delikatnymi 
nutami pieprzu, pomarańczy 
oraz rodzynek. 
Smak: Wyjątkowo 
aksamitny z ze świeżymi 
aromatami granatu 
i czerwonych owoców. 
Ciepły iu lekko, lekko 
wytrawny finisz. 
Kompleksowy, klasyczny 
Vermouth Di Torino.
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GINGIN
CAORUNN
CAORUNN. Rzemieśliczy gin, produkowany w małych partiach. CAORUNN – wymawiany ‘ka-ruun’ – 
łączy sielskie uroki regionu Speyside z miejskim wyrafinowaniem współczesnej Szkocji. Jego twórcą 
jest mistrz kupażowania Simona Buley z destylarni Balmenach. Do jego zestawienia wykorzystano 
sześć botaników, z których pięć występuje dziko, lokalnie w Speyside. Były ręcznie zbierane, następnie 
macerowane i destylowane w specjalnie skonstruowanych miedzianych alembikach. Wytrawny 
i orzeźwiający. Polecany w koktajlach z tonikiem i z plasterkiem czerwonego jabłka, które dobrze 
eksponuje charakter tego wyjątkowego ginu.

CAROUNN SCOTTISH RASPBERRY. Nowa odsłona ginu CAORUNN, stworzona z wykorzystaniem 
endemicznej odmiany malin z Pertshire, które doskonale uzupełniły charakterystyczny, rześki 
smak klasycznej receptury CAORUNN. Gin łączy kwiatowe aromaty wrzosów, cierpkość szkockich 
jabłek, pikantność jałowca i słodycz malin, a także przyjemne nuty przypraw korzennych. To 
doskonały składnik koktajli, także dzięki intrygującej malinowej barwie. Łączy najlepsze tradycje 
destylacji Speyside ze szkockimi produktami naturalnymi, to hołd dla żyznych ziem u podnóża gór 
Highlands. CAORUNN SCOTTISH RASPBERRY właśnie został uznany za najlepszy gin w kategorii 
„Fruit Flavoured Gin” podczas ceremonii Scottish Gin Awards. 

PUERTO DE INDIAS
PUERTO DE INDIAS STRAWBERRY GIN to gin pochodzący z jednej z najstarszych 
destylarni Andaluzji. Destylowany z dodatkiem truskawek ze słynnej plantacji 
Huelva. Słodycz płynąca z truskawek i świeżość jałowca nadają unikatowy smak 
tego lekkiego ginu. Można się nim delektować w czystej postaci, z dodatkiem 
toniku jak i w formie wyszukanych koktajlach. 

PUERTO DE INDIAS BLACK EDITION jest ginem inspirowanym andaluzyjską 
wiosną. Bogaty w aromaty kwiatowe, cytrusowe z przeważającym jaśminem 

i wanilią pobudzi nawet uśpione zmysły.

PORTOBELLO ROAD GIN
Nasz bazowy spirytus jest destylowany w Anglii z rosnącej tutaj pszenicy. Nasze dziewięć ziół, będące 
jego składnikami pochodzi z całego świata. Butelkowane składniki, o mocy 42%, łączą się w wyjątkowy 
sposób, tworząc niesamowicie wszechstronny gin o głębokim charakterze i intensywności. Wystarczająco 
wykwintny by przygotować Martini, pełen charakterystycznych aromatów jałowca cytrusów i kolendry, 
których nie zdominuje tonik czy inny składnik współczesnych kreacji koktajlowych.

Na początku PORTOBELLO ROAD GIN ma bogaty aromat jałowca, następnie przechodzi w trwały, 
charakter orzeźwiających cytrusów pochodzący z cytryn, gorzkiej pomarańczy i kolendry, który następnie 
przekształca się w słodki paprykowy finisz, osiągnięty dzięki użyciu lukrecji i gałki muszkatołowej.

PORTOBELLO ROAD GIN NAVY STRENGHT inspirowany jest żeglarstwem. Butelkowany jest mocą 
57,1%, jest mocniejszą i bardziej aromatyczną wersją naszego 171 London Dry, doprawioną angielską solą 
morską. Jest intensywny, ginny, mocny, pełen charakteru, mieszalny i ma wyraźny morski charakter. Gin 
dla miłośników ginu, a jeśli lubisz PORTOBELLO, naprawdę polubisz PORTOBELLO NAVY STRENGTH.

Portobello Road Gin

pojemność 0,7 l
ABV 42%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Portobello Road 
Celebrated Butter Gin

pojemność 0,7 l
ABV 42%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Portobello Road Gin 
Navy Strenght

pojemność 0,5 l
ABV 57,1%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Portobello Road 
Temperance

pojemność 0,7 l
ABV 4,2%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

Puerto de Indias 
Strawberry Gin 

pojemność 0,7 l
ABV 37,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 756 szt.

Puerto de Indias 
Black Edition

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 756 szt.

Caorunn Raspberry Gin

pojemność 0,5 l
ABV 41,8%

w kartonie 6 szt.
na palecie 570 szt.

Caorunn Gin

pojemność 0,7 l
ABV 41,8%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.

PORTOBELLO ROAD CELEBRATED BUTTER GIN to wyjątkowe doznanie, 
począwszy od zapachu, a skończywszy na trwałym finiszu na podniebieniu. 
Bierzemy nasz GIN PORTOBELLO ROAD i ponownie destylujemy go 10 bloka-
mi angielskiego niesolonego masła. Masło nadaje dżinowi kremowy posmak 
i odrobinę słodyczy i słoności.

Nasz DUCH UMIARKOWANIA to wybór o niższej zawartości alkoholu dla tych, 
którzy chcą ograniczyć spożycie alkoholu bez utraty smaku ginu! Używając tych 
samych składników roślinnych, co w PORTOBELLO ROAD TEMPERANCE ma 
dobrze zbalansowany smak ciepłych roślin, jałowca i cytrusów. Użyj tego spirytusu 
jako zamiennika dowolnego koktajlu na bazie ginu.
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WHISKY WHISKY
HANKEY BANNISTER

Historia marki sięga 1757 roku. Nazwa pochodzi od jej twórców: Beumonta Hankeya i Hugh Bannistera. W 1901r. whisky otrzymała swój pierwszy „królewski gwarant” potwierdzający 
wysoką jakość produktu. HANKEY BANNISTER ORIGINAL to wysokiej jakości blend, zawierający whisky słodowe pochodzące z wielokrotnie nagradzanych destylarni: Old Pulteney,  
Balblair, Speyburn, Knockdhu i Balmenach. HANKEY BANNISTER ORIGINAL jest suszony gorącym powietrzem bez użycia dymu torfowego , co powoduje, że jest jedynym nie 
torfowym whisky typu blended. Wysoka zawartość whisky słodowej (ponad 30%) wpływa na delikatny i bogaty smak.

Hankey Bannister  
Heriage

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 12 szt.
na palecie 720 szt.

Hankey Bannister  
Original

pojemność 1,5 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 300 szt.

Hankey Bannister  
Original GB

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 660 szt.

Hankey Bannister 40YO

pojemność 0,7 l
ABV 44,3%

w kartonie 1 szt.
na palecie 120 szt.

Hankey Bannister  
Original

pojemność 4,5 l
ABV 40%

w kartonie 1 szt.
na palecie 54 szt.

Hankey Bannister 12YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 720 szt.

Hankey Bannister  
Original

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 672 szt.

Hankey Bannister 21YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

Hankey Bannister  
Original

pojemność 1 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Hankey Bannister  
Original

pojemność 0,5 l
ABV 40%

w kartonie 12 szt.
na palecie 900 szt.

HANKEY BANNISTER 
ORIGINAL

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Beczki: beczki 
z amerykańskiego dębu  
po bourbonie 

Noty degustacyjne  
Kolor: kremowe toffi  
ze złotym refleksem 
Aromat: lekki aromat 
z delikatnym korzennym 
niuansem nadającym 
drugie tło 
Smak: lekki delikatny 
blend, czysty, słodki 
i korzenny z nutami 
miodu i przyjemnym, 
długo utrzymującym się 
finiszem

HANKEY BANNISTER 
HERITAGE

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Beczki: amerykański 
dąb po bourbonie 
amerykańskim 

Noty degustacyjne  
Kolor: złoty bursztyn 
Aromat: słodki 
dym z nutami skórki 
pomarańczy i zielonego 
jabłka, w tle delikatne 
nutki wanilii i karmelu 
Smak: pełny 
z nutami miodu 
i karmelu z długim 
i kompleksowym 
finiszem

HANKEY BANNISTER 
21YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Beczki: beczki 
z amerykańskiego dębu 
po bourbonie oraz beczki 
po sherry Oloroso 

Noty degustacyjne  
Kolor: ciemno 
miodowy z brązowymi 
przebłyskami  
Aromat: pełen 
aromatycznych niuansów 
suszonych owoców 
i waniliowego debu 
Smak: gładki z nutką 
delikatnie kremowego 
toffi i waniliowymi tonami 
puddingu skąpanego 
w gorzkiej czekoladzie. 
Cudownie gładki, słodowy, 
długotrwający finisz.

HANKEY BANNISTER 
12YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Beczki: beczki 
z amerykańskiego dębu 
po bourbonie

Noty degustacyjne  
Kolor: złoty bursztyn 
z czerwonawymi 
refleksami 
Aromat: lekko słodki 
z nutami wanilii i dębu 
Smak: dobrze wyważony 
ze słodką, delikatną 
wanilią i lekko dymnym 
finiszem
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WHISKY WHISKY
OLD PULTENEY

Destylarnia Pulteney znajduje się w mieście Wick w Caithness – na surowym wybrzeżu w dalekim, północno-wschodnim zakątku Szkocji – zaledwie 16 mil od najdalej wysuniętego na 
północ punktu głównej wyspy Wielkiej Brytanii. Destylarnia została założona w 1826 roku a swoją nazwę odziedziczyła po Sir Williamie Johnstone Pulteney – wybitnym adwokacie 
i parlamentarzyście, któremu zawdzięcza swój rozkwit. To dzięki jego działaniom, małe miasteczko Wick stało się źródłem rozwoju i dobrobytu, które symbolizowało „srebro” (śledzie) 
oraz „złoto” (whisky). Dopiero rok 1922 przyniósł zastój rozwojowy, podczas trwającej aż 25 lat prohibicji. Wznowienie produkcji nastąpiło dopiero w roku 1951, gdzie nieprzerwanie 
trwa do dziś.

Old Pulteney Huddart

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 288 szt.

Old Pulteney 25YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 3 szt.
na palecie 360 szt.

Old Pulteney 12YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

Old Pulteney 15YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 288 szt.

Old Pulteney 18YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 288 szt.

OLD PULTENEY 12YO

Kraj pochodzenia: Szkocja 
Region: Highlands  
Beczki: amerykański dąb 
suszony na otwartym 
powietrzu

Noty degustacyjne  
Kolor: iskrzące złoto 
Aromat: delikatne cytrusy 
połączone ze słodyczą 
karmelu i kremowymi 
odcieniami wanilii 
Smak: nuty miodu 
i kremowość w pierwszej 
kropli. Rozwija smaki 
dojrzałych owoców 
i świeżych przypraw. 
Żywy, nieśmiało słony 
i długotrwały finisz.

OLD PULTENEY 15YO 

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands 
Beczki: amerykański 
dąb po bourbonie, 
a następnie 
beczki pierwszego 
napełnienia po Oloroso, 
z hiszpańskiego dębu

Noty degustacyjne 
Kolor: bursztyn  
Aromat: eksploduje 
bogatymi nutami 
suszonych owoców, 
miodową słodyczą, 
kremową wanilią, lekko 
czekoladowa i kwiatowa 
w tle 
Smak: aromat przypraw 
i świątecznego ciasta 
z warstwami czekolady 
i wyraźną słodyczą 
ciemnego toffi. Na 
finiszu wspomnienie 
morskiego powietrza.

OLD PULTENEY 18YO 

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands 
Beczki: amerykański 
dąb po bourbonie, 
a następnie beczki 
pierwszego 
napełnienia po Oloroso, 
z hiszpańskiego dębu.

Noty degustacyjne 
Kolor: głęboki bursztyn 
Aromat: przyjemna 
czekolada i kremowa 
wanilia, z bogatą słodyczą 
miodu i przypraw. 
Kwieciste owoce 
oraz woń cytrusów 
i aromatycznych jabłek.
Smak: rozpieszczająco 
czekoladowy 
z przyprawami do miodu 
i bożonarodzeniowym 
ciastem. Kwieciste 
nuty nadają szczyptę 
delikatności a ostrzejsze - 
nuty cytrusów i zielonego 
jabłka, przeplatają 
się w uroczym, 
długim finiszu.

OLD 
PULTENEY 
25YO 

Kraj 
pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands 
Beczki: w beczkach 
z amerykańskiego dębu po 
bourbonie, a następnie w beczkach 
pierwszego napełnienia 
z hiszpańskiego dębu. 
Noty degustacyjne 
Kolor: głęboki bursztyn  
Aromat: ciemny słodki dąb, 
po którym następuje nuta 
ciężkiej, owocowej glazury - 
przypominająca zapachem 
skórzane oprawy starych książek 
z okalającą miodową nutą piżmu 
Smak: długo utrzymujące się 
dominujące nuty kremowo-
maślane, pachnące świątecznymi 
przyprawami, bez wysiłku 
przechodzące w łagodny i długi 
finisz

OLD PULTENEY HUDDART

Kraj pochodzenia: Szkocja 
Region: Highlands 
Beczki: amerykański dąb 
po bourbonie, następnie 
rok w beczkach po whisky 
torfowych

Noty degustacyjne 
Kolor: intensywny złoty 
Aromat: na początku 
pełny łagodnego miodu, 
natłuszczonej skórki 
i dymu z drewna, by później 
rozkwitać ostrymi nutami 
zielonego jabłka. Kremowa 
wanilia i cień przypalonego 
toffi w tle. 
Smak: świeżo mielone 
przyprawy i delikatna wanilia 
równoważą centralne nuty 
dymu i palonego torfu. 
Bogata słodycz i wyraźne 
akordy morskiego wybrzeża, 
które przypominają 
solony karmel.
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WHISKY WHISKY
ANCNOC
ANCNOC to whisky wyjątkowa w każdym calu. Pierwszym nietypowym wyróżnikiem zdaje się być fakt, że whisky ANCNOC nie wzięła swojej nazwy po destylarni, z której 
pochodzi. Nazwa (wymowa „a-nock”) oznacza w języku gaelickim pobliskie wzgórze Knock Hill. Kolejną istotną rzeczą zdaje się być fakt,  
że whisky ANCNOC produkowana jest przy użyciu tradycyjnych metod połączonych z nowoczesną myślą technologiczną, przyświecającą od czasów jej powstania. Drewniane 
kadzie, jedna para alembików, stosowane wężownice czy magazyny klepiskowe to najlepszy dowód na przywiązanie do tradycji gorzelniczej. Destylarnia położona jest na umownej 
granicy między regionami Speyside i Highlands a ten fakt, może dostarczyć zaskakujących doznań podczas degustacji.

SPEYBURN
Destylarnia, założona przez Johna Hopkinsa, rozpoczęła produkcję w 1897 roku, aby uczcić 60 rocznicę panowania Królowej Victorii. Destylarnia znajduje się między zalesionymi 
wzgórzami malowniczo położonymi na obrzeżach miasta Rothes w regionie Speyside. SPEYBURN to klasyczna whisky słodowa z regionu Speyside – efekt połączenia tradycyjnych 
metod produkcji z innowacyjnym i intuicyjnym podejściem. To pierwsza szkocka destylarnia, która zainstalowała na swoim terenie słodownię bębnową, gwarantującą wydajność 
i równomierne kiełkowanie jęczmienia. SPEYBURN wykorzystuje naturalnie czystą wodę z Granty Burn, dopływu rzeki Spey.

Speyburn 15YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 360 szt.

Speyburn 18YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 420 szt.

Speyburn Bradan Orach

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 336 szt.

anCnoc 12YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 456 szt.

anCnoc 18YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

anCnoc 24YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

Speyburn 10YO

pojemność 0,7 l
ABV 40%

w kartonie 6 szt.
na palecie 312 szt.

ANCNOC 12YO

Kraj pochodzenia: Szkocja 
Region: Speyside/Highlands  
Beczki: amerykański dąb po 
bourbonie 

Noty degustacyjne  
Kolor: delikatnie 
bursztynowa, z lekko żółtą 
łuną 
Aromat: delikatny 
i aromatyczny, z nutami 
miodu i cytryny 
Smak: słodki, przepełniony 
owocowością od początku 
po długi finisz

SPEYBURN BRADAN 
ORACH 

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Speyside  
Beczki: beczki 
z amerykańskiego 
dębu po bourbonie, 
suszone 
powietrzem

Noty degustacyjne  
Kolor: jasny, złoty 
bursztyn 
Aromat: zielone 
jabłka, miód, 
cytryna i wanilia 
Smak: subtelny 
z nutą miodu 
i wanilii. Kremowa 
i gładka z długim 
korzennym finiszem.

SPEYBURN 10YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Speyside  
Beczki: beczki 
z amerykańskiego 
dębu po bourbonie 
oraz po sherry

Noty 
degustacyjne  
Kolor: jasne złoto 
w bursztynowymi 
refleksami 
Aromat: świeży, 
czysty z nutą 
cytryny 
Smak: 
umiarkowany 
z nutami toffi 
i karmelu oraz 
długim, słodkim 
finiszem

SPEYBURN 15YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Speyside  
Beczki: beczki 
z amerykańskiego 

dębu po 
bourbonie oraz po 
sherry

Noty 
degustacyjne  

Kolor: bursztyn ze 
złotymi refleksami 
Aromat: bogate nuty 
ciemnej czekolady 
i wyrazisty posmak 
rodzynek, owoców 
cytrusowych i wanilii 
Smak: na 
podniebieniu 
odnajdziemy nuty 
pomarańczy, toffi, 
wanilii i skóry 
owinięte delikatną 
nutą korzenną. 
Długotrwały finisz 
– rozgrzewający, ale 
słodki i kremowy.

SPEYBURN 18YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Speyside  
Beczki: beczki 
z amerykańskiego 
i hiszpańskiego dębu

Noty 
degustacyjne  
Kolor: 

cimenozłoty 
Aromat: pełny aromat 
z nutami słodkiego 
toffi i owoców 
tropikalnych 
Smak: dębowa 
pikantność i odrobina 
cytrusów ustępują 
miejsca długiemu, 

dymnemu finiszowi, 
z kuszącym słodko 
gorzkim akcentem

ANCNOC 18YO

Kraj pochodzenia: Szkocja 
Region: Speyside/Highlands 
Beczki: beczki pierwszego 
i drugiego napełnienia 
po Bourbonie, z ostatnim 
etapem w beczkach po 
hiszpańskim sherry, użytych 
po raz pierwszy 

Noty degustacyjne 
Kolor: Brązowo 
bursztynowy 
Aromat: delikatnie 
korzenny z intensywną 
słodyczą suszonych 
owoców z czekoladą, 
łagodnych przypraw, 
soczystymi owocami 
dojrzałych pomarańczy oraz 
nutka naoliwionej skóry 
Smak: pełny i krągły, 
przepełniony nutami 
korzeni owoców 
i kandyzowanej skórki 
cytryny, po których ujawnia 
się słodycz wanilii, miodu 
i karmelu. Finisz delikatnie 
pieprzny na wstępie 
przechodzi w delikatny 
i słodki smak.

ANCNOC 24YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Speyside/
Highlands 
Beczki: amerykański dąb 
po winie sherry, a następnie 
beczki z hiszpańskiego 
dębu, pierwszego 
napełnienia po winie sherry 

Noty degustacyjne 
Kolor: starego bursztynu 
Aromat: gęsty od słodyczy 
i przypraw korzennych, 
przypominających 
świąteczny, domowy 
pudding. Bogaty w świeże 
nuty wanilii, toffi i soku 
cytrynowego.  
Smak: kontynuacja 
przypraw korzennych 
z kandyzowaną 
pomarańczą, miodem 
i przyjemną nutą skóry
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WHISKY WHISKY
BALBLAIR

Założona w 1790 roku destylarnia BALBLAIR jest jedną z najstarszych destylarni w Szkocji i zarazem najstarsza gorzelnią w regionie Highlands. Umiejscowiona w starożytnej wiosce 
Edderton, w cieniu wzgórza Struie, BALBLAIR jest sercem jednego z najpiękniejszych miejsc w Szkocji. Nazwa „Balblair” pochodzi z języka gaelickiego i oznacza „Miejsce Bitwy” lub 
„Miasto o żyznej glebie”. Destylarnia założona została przez Johna Russa i pozostawała w rodzinie Russów aż do końca XIX w.  W roku 1911 podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji, 
ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Destylarnia wznowiła swoją pracę dopiero w roku 1948 pod wodzą nowego właściciela – Jamesa Cumminga.

Balblair 12YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 180 szt.

Balblair 15YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 216 szt.

Balblair 18YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 6 szt.
na palecie 216 szt.

Balblair 25YO

pojemność 0,7 l
ABV 46%

w kartonie 3 szt.
na palecie 120 szt.

BALBLAIR 12YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands  
Beczki: podwójnie 
wypalane beczki 
z amerykańskiego dębu  
po bourbonie   

Noty degustacyjne 
Kolor: polerowane złoto 
Aromat: elegancka, 
intensywna skórka 
cytrynowa, z kremową 
wanilią i świeżymi 
zielonymi jabłkami 
Smak: zmielone 
przyprawy i suszone 
plastry pomarańczy, 
otoczone intensywną 
słodyczą miodu. Finisz 
kremowy z delikatnymi 
nutami skóry i wanilii.

BALBLAIR 15YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands  
Beczki: początkowo 
w beczkach po Burbonie 
z amerykańskiego dębu, 
a następnie w beczkach 
pierwszego napełnienia 
z hiszpańskiego dębu

Noty degustacyjne 
Kolor: jasny bursztyn 
Aromat: miód kwiatowy 
i pikantny piernik, 
a następnie soczyste śliwki 
i świeża skórka z cytryny 
Smak: aksamitna 
konsystencja, eksplodująca 
ciemną czekoladą, 
owocami tropikalnymi 
i przyprawami. Finisz 
długi i łagodny, z nutami 
kremowej wanilii.

BALBLAIR 18YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands  
Beczki: starzona przez 
18 lat w beczkach z dębu 
amerykańskiego po 
bourbonie, oraz z dębu 
hiszpańskiego po winie 
sherry pierwszego 
napełnienia

Noty degustacyjne 
Kolor: oleisty cedr 
Aromat: wyraźne nuty 
sherry, toffi, gruszki, 
suszonych śliwek 
i czekolady. Wyczuwalna 
również wanilia 
i zapach skóry. 
Smak: przyjemnie 
zbalansowana, miód, toffi, 
krem waniliowy, nuty 
kakao, pieprzu i dębu. 
Finisz długi, z nutami 
rodzynek, karmelu, dębu 
i odrobiny przypraw.

BALBLAIR 25YO

Kraj pochodzenia: 
Szkocja 
Region: Highlands  
Beczki: początkowo 
w beczkach po Burbonie 
z amerykańskiego dębu, 
a następnie w beczkach 
z hiszpańskiego dębu

Noty degustacyjne 
Kolor: gorąca miedź 
Aromat: delikatne, 
przejrzałe morele i ciemna 
lukrecja, miód, toffi, 
gałka muszkatołowa 
i wyczuwalne nuty skóry, 
wosku i dębu 
Smak: owocowy, 
delikatnie pikantny, 
smak migdałowego 
croissanta, pralin, wanilii, 
tytoniu z odrobiną ziół 
i pieprzu. Finisz długi, 
z nutami jagód, prażonych 
orzechów, skóry 
i pomarańczowej czekolady.
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RTDRTD
COCTAIL MIX

Coctail MIX, 
Sex On The Beach

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX Vodka, 
Green Apple & Cactus

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX Vodka, 
Pineapple & Coconut

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

MIX GIN&MANGO. Takiego po-
łączenia jeszcze nie było. Gin to 
coraz bardziej popularny w Polsce 
gatunek alkoholu wraz z coraz 
częściej wykorzystywanym w kok-
tajlach owocem. Spokojnie, Ty nie 
musisz się trudzić nad jego two-
rzeniem, bo my zMIXowaliśmy te 
składniki w idealnych proporcjach.

MIX WÓDKA Z KAKTUSEM I ZIELONYM JABŁKIEM. 
Dzięki egzotycznemu, świeżemu i zbalansowanemu 
smakowi coctaile MIX są uosobieniem imprez pod go-
łym niebem i spotkań z przyjaciółmi w ciepłe wieczory.

MIX WÓDKA, KOKOS I ANANAS. Egzotyczne 
smaki dla poszukującego konsumenta. Wódka, kokos 
i ananas zaprowadzi Cię na tropikalną plażę i da 
zasłużony relaks. Równie słodki jak i orzeźwiający 
– idealny na przyjęcie na tarasie z przyjaciółmi… 
poza plażą oczywiście.

MIX SEX ON THE BEACH. Smak 
tego słynnego koktajlu przeniesie 
Cię w podróż na słoneczną tropi-
kalną wyspę. Ikoniczna receptura 
i intrygująca nazwa sprawią, że 
wakacyjne wieczory będą pełne 
niespodziewanych przyjemności. 

MIX WÓDKA Z OWOCAMI 
LEŚNYMI. Kolorowy, słodki, 
ale wciąż orzeźwiający koktajl 
dla miłośników czerwonych 
owoców.  Zaskakuje smakiem 
i wyglądem, chłodzącą świe-
żością i przyjemną słodyczą, 
nic tylko oddać się rozkoszy 
w upalny dzień. 

MIX MOJITO to kolejny lekki 
i przyjemny wariant z rodziny 
MIX, najpopularniejszy koktajl 
zamknięty w butelce. Przyjem-
na słodycz rumu w połączeniu 
z limonką i miętą udoskonalą 
spotkanie w gronie przyjaciół, 
nadadzą egzotyczny klimat 
słonecznych karaibskich plaż 
w każdy letni wieczór.

MIX KAMIKAZE Jeden z najpo-
pularniejszych rodzajów shotów 
zamknęliśmy w koktajlu, który 
przemówi smakiem i wyglądem 
do młodego pokolenia. Jego 
niezwykła kolorystyka sprawi, 
że nikt nie przejdzie obok nie-
go obojętnie. Przyjemny i lekki 
smak, wykończony delikatnym 
cytrusowym aromatem, zachwy-
cą podniebienia młodzieży, zaś 
wygląd butelki sprawi, że koktajl 
będzie świetnie prezentował się 
na każdej imprezie.

MIX GIN & PASSION FRUIT 
Koktajl, który wyróżnia się wyra-
zistym, orzeźwiającym smakiem 
marakui i słodkim aromatem 
owoców tropikalnych. Niesza-
blonowy projekt opakowania 
– wieczorowe tropikalne obrazy 
i kolory – z pewnością wyróżniają 
produkt na półce. Smak tworzony 
jest z uwzględnieniem panujących 
trendów w segmencie RTD pink, 
rosnącej konsumpcji ginu, a także 
jednego z popularnych smaków 
owoców tropikalnych spotykanych 
w napojach i deserach.

MIX MARGARITA PINEAPPLE 
Koktajl, który wywodzi się z Mek-
syku, powinien odznaczać się 
niezwykłym smakiem i kolorem. 
MIX skręcił go i przerobił na żółto 
- soczysty, dojrzały ananasowy 
kolor. Aromat tego tropikalnego 
owocu dodaje ostatniej brakują-
cej nuty, aby koktajl był idealnie 
zbalansowany dla przyjemności. 
Produkt ten powstał w odpowie-
dzi na rosnącą popularność owo-
ców tropikalnych w kategoriach 
napojów alkoholowych. 

MIX PINA COLADA WATERMELON Karaibski koktajl, 
który powstał by cieszyć się słonecznymi dniami 
i słodkim smakiem owoców tropikalnych, teraz został 
zamknięty w naszym wyjątkowym zMIXowanym drin-
ku. Orzeźwiający sok arbuza wzmacnia rewitalizującą 
gładkość kokosa i ananasa. Dzięki temu każdy może 
cieszyć się smakiem karaibskich klimatów i wakacyjnej 
przygody. Produkt ten powstał w odpowiedzi na rosnące 
trendy alkoholowe „różowych” i owocowych drinków.

COCTAIL MIX
MIX to dynamiczna i kolorowa 
marka drinków ready-to-drink. 
Są to koktajle z czystego alkoholu 
i dobrej jakości składników w róż-
nych smakach. Marka MIX zaprasza 
do uwolnienia się od stereotypów 

i do zmiany każdego dnia i sytuacji. 
Ponieważ czasami wystarczy zmienić 

jeden „składnik” swojej sytuacji, aby 
stała się inna, zabawna i wyjątkowa.  

MIX. DAJ SIĘ WMIXOWAĆ!

MIX WÓDKA Z ARBUZEM. Orzeźwiające 
połączenie wódki i smaku letnich owoców. 

Lekkie, słodko-kwaśne nuty sprawiają, że lato 
z MIX’EM jest jeszcze przyjemniejsze

Coctail MIX, 
Vodka & Watermelon

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX 
Wild Berry

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX 
Mojito

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX 
Gin & Mango

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

Coctail MIX  
Kamikaze

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

MIX Gin  
& Passion Fruit

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1080 szt.

MIX Margarita  
Pineapple

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 2016 szt.

MIX Pina Colada 
Watermelon

pojemność 0,33 l
ABV 4,0%

w kartonie 12 szt.
na palecie 2016 szt.
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CHAMPAGNE
FRANCJA

CHAMPAGNE
FRANCJA

CHARLES HEIDSIECK 
CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE. Mieszkanka wytrawnych szampanów z różnych roczników, starzonych minimum 4 lata (2 razy dłużej niż jest to wymagane 

w szmapanie). Do produkcji zostało użyte 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier. Bardzo złożony, orzeźwiający, głęboki w smaku. Bardzo elegancki, nadaje 
się do łączenia z owocami morza, rybami. 

CHARLES HEIDSIECK ROSE RESERVE. Wytrawne, owocowe, intensywne w smaku, obfite. Do przygotowanie zostały wykorzystane wina z winogron Pinot Noir 43%, Chardonnay 
37%, 20% Pinot Meunier. Co ciekawe, przy produkcji zmieszano wina białe oraz czerwone, jednak zawartość win czerwonych to tylko 10 %. Dzięki temu SZAMPAN CHARLES 

HEIDSIECK ma tak nietypowy kolor. Z racji na swój intensywny smak polecane do ostrzejszych dań. Bardzo ciekawe, nie standardowe.

Charles Heidsieck 
Brut Reserve

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 420 szt.

Charles Heidsieck 
Brut Reserve (kartonik)

pojemność 0,75l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 420 szt.

Charles Heidsieck 
Rose Reserve

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 264 szt.

MOUTARD 
Rodzina MOUTARD produkuje szampany w małej wiosce Buxeuil, na Côte des Bar od roku 1642. Jej specjalnością są Blanc de Noirs Champagnes (białe wina z czerwonych 
winogron) z Pinot Noir i single cuvees (mieszanki win z kilku różnych roczników, ale tylko z jednego rodzaju winogron). Od premiery szampana zrobionego z tradycyjnych, 
prawie wymarłych odmian, Arbane, Petit Meslier i Pinot Blanc, marka jest znana na całym świecie.

Moutard Champagne Brut 
Carte d’Or

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 420 szt.

Moutard Champagne Brut 
Grande Cuvée

pojemność 0,75l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

MOUTARD CHAMPAGNE BRUT GRANDE CUVÉE

Opis: Winnica zlokalizowana jest w Côte des Bar, 
winorośl rośnie na gliniano wapiennych glebach. 
Krzewy mają od 10 do 20 lat i są przycinane 
metodą Guyot w marcu. Ręczne zbiory. Dojrzewa 
w butelkach przez 3 lata. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 100% Pinot Noir (Blanc de Noir) 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: złoto-żółte  
Nos: Delikatny, bogaty, rozwinięty nos, aromaty 
masła, migdałów i brioche. 
Usta: Żywy, elegancki, zrównoważony i obfity 
w ustach. 
Serwowanie: Pasuje do przystawek z surowymi 
warzywami, owocami morza, ryb, wędlin, foie 
gras, tatara wołowego i z tuńczyka oraz do dań 
mięsnych; mięso białe (drób cielęcina) saute 
lub w sosie oraz do wołowiny i kaczki. Podawać 
schłodzone do temperatury 8-12⁰C.

MOUTARD CHAMPAGNE BRUT CARTE D’OR

Opis: Winnica zlokalizowana jest w Côte des Bar 
w okolicach Buxeuil i Polisy, których tereny są 
bogate w gliniano wapienne gleby. Krzewy mają od 
10 do 20 lat. Grona zbierane są wyłącznie ręcznie. 
Dojrzewa w butelkach przez min. 3 lata. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 100% Pinot Noir (Blanc de Noir) 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: połyskująco złote  
Nos: Tropikalne nuty papai i musu z marakui. 
Usta: na podniebieniu bogate w aromaty 
blanszowanych migdałów, masła, z nutą wanilii 
i jabłek Gala. 
Serwowanie: świetnie pasuje do delikatnych 
mięs i serów, a także ryb i owoców morza. Idealne 
na elegancką kolację. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.
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Moutard Champagne 
Extra Dry Vigne Beugneux

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 588 szt.

Moutard Champagne 
Demi Sec

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 420 szt.

Moutard Champagne Brut 
Reserve

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

MOUTARD CHAMPAGNE  
DEMI SEC

Opis: Winnica zlokalizowana 
jest w Côte des Bar na gliniano 
wapiennych glebach. Krzewy w formie 
Guyot. Grona zbierane są wyłącznie 
ręcznie. Dojrzewa w butelkach przez 
min. 3 lata a jego potencjał to 5 lat. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 100% Pinot Noir  
(Blanc de Noir) 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: piękny żółty kolor  
Nos: Delikatny, bogaty, rozwinięty nos, 
aromaty masła, migdałów i brioche. 
Usta: żywe i eleganckie usta, kontrast 
pomiędzy obecnością kwasowości 
i cukrów z wyczuwalnymi nutami 
miodu i dojrzałych owoców 
Serwowanie: świetnie pasuje 
do foie gras, a także do deserów 
z przetworzonymi owocami, kawą 
i czekoladą, do ciasteczek, lodów 
i sorbetów. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.

MOUTARD CHAMPAGNE BRUT 
RESERVE

Opis: Winnica zlokalizowana 
jest w Côte des Bar na gliniano 
wapiennych glebach. Grona zbierane 
są wyłącznie ręcznie. To nierocznikowy 
szampan, którego 25% mieszanki 
stanowią wina z 5 poprzednich 
roczników. Dojrzewa w butelkach 
przez min. 3 lata a jego potencjał to 
5 lat. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 100% Chardonnay  
(Blanc de Blanc) 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnozłote 
Nos: Delikatny, łagodny aromat akacji 
i cytusów. 
Usta: żywe i perliste usta, dobra 
kwasowość dająca przyjemne 
orzeźwienie, lekko mineralne 
z cytrusowym tłem. 
Serwowanie: Doskonale sprawdzi 
się w akompaniamencie tłustych ryb, 
owoców morza oraz białych mięs. 
Podawać schłodzone do temperatury 
8-12⁰C.

MOUTARD CHAMPAGNE EXTRA 
DRY VIGNE BEUGNEUX

Opis: To nierocznikowy szampan 
Blanc de Noir stworzony z Pinot 
Noir zbieranych wyłącznie z jednej 
posiadłości Beugneux, którego 
25% mieszanki stanowią wina 
z 5 poprzednich roczników. Dojrzewa 
w butelkach przez min. 3 lata 
w lessowych piwnicach a jego potencjał 
to 5 lat. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 100% Pinot Noir  
(Blanc de Noir) 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnozłote 
Nos: pełny i elegancki nos z nutami 
chlebowymi, orzechowymi z dojrzałym 
owocowym bukietem.  
Usta: dobrze zbudowane 
i zbalansowane, z miękkimi bąbelkami. 
Owocowo pikantny finisz wprowadza 
w dobry nastrój. 
Serwowanie: świetnie pasuje do 
delikatnych mięs i serów, a także ryb 
i owoców morza. Podawać schłodzone 
do temperatury 8-12⁰C.

Moutard Champagne 
Cuvée des 2 Soeurs

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 588 szt.

Moutard Champagne Brut 
Cuvée Prestige

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 588 szt.

MOUTARD CHAMPAGNE CUVÉE 
DES 2 SOEURS

Opis: Ten szampan dojrzewał 
w beczkach, które wcześniej służyły 
do   winifikacji „Cuvée 6 Cépages” 
z 6 odmian winogron. Do mieszania 
roczników stosuje się metodę Solera. 
Dojrzewa w butelkach przez min. 3 lata 
w lessowych piwnicach a jego potencjał 
to 5 lat. Bez dodatku siarczynów. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 50% Chardonnay,  
50% Pinot Noir 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: bursztynowy kolor  
Nos: Przyjemny nos, brioche, nuty 
świeżej pszenicy jarej. 
Usta: Dobra równowaga w ustach, 
wyraźna kwasowość, nieagresywne, 
lekko dębowe. Dosyć miękkie, napięte 
wykończenie, typowe dla terroir. Wino 
dobrze zbalansowane. 
Serwowanie: świetnie pasuje do ostryg, 
owoców morza, ryb, grillowanego 
homara, sandacza z sosem beurre 
blanc, przegrzebkami i serami. Podawać 
schłodzone do temperatury 8-12⁰C.

MOUTARD CHAMPAGNE BRUT 
CUVÉE PRESTIGE

Opis: Ten szampan tworzony jest bez 
użycia prasy, sok wyciskany jest tylko 
pod ciężarem własnym winogron, 
z wyselekcjonowanych działek winnicy. 
Wszystkie winogrona zbierane są ręcznie. 
Dojrzewa w butelkach przez min. 3 lata 
w lessowych piwnicach a jego potencjał to 
5 lat. Bez dodatku siarczynów. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 50% Chardonnay,  
50% Pinot Noir 
Smak: wytrawne  
Noty degustacyjne  
Kolor: bursztynowy kolor 
Nos: Przyjemny, mineralny nos dobrze 
odzwierciedla terroir, brioche, nuty świeżej 
pszenicy jarej. 
Usta: Piękne Cuvee, świeży, obszerny 
i zarazem przystępny. Gęstość na 
podniebieniu, bogactwo aromatyczne, 
jesienne owoce, cytrusy dozowane 
z każdym łykiem. Szampan o pięknym 
charakterze z finezyjnym zakończeniem. 
Serwowanie: Podawać z risotto, białym 
mięsem, rybami i owocami morza. 
Podawać schłodzone do temperatury 
8-12⁰C.

MOUTARD 
MÉTHODE 
TRADITIONNELLE 
BRUT

Opis: Jest to wino 
musujące tworzone 
metodą tradycyjną 
(szampańską) jednak 
z poza regionu Szampanii, 
więc szampanem nie może być 
nazywane. Starzone w lessowych 
piwnicach minimum 12 miesięcy.  
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia, Côte des Bar 
Szczep: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir 
Smak: wytrawne  
Noty degustacyjne  
Kolor: złoty kolor 
Nos: aromaty cytrusów i miodu, 
delikatnie mineralne. 
Usta: Perliste na podniebieniu z aromatami 
owoców cytrusowych ewoluującymi 
w brzoskwiniowe i morelowe nuty 
z mineralnym podbiciem.  
Serwowanie: Podawać do ryb, owoców 
morza i białego mięsa. Świetne jako 
aperitif. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.

Moutard Méthode 
Traditionnelle Brut

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 576 szt.
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Ardevi Prosecco Spumante 
Extra Dry

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.

ARDEVI PROSECCO 
SPUMANTE EXTRA DRY

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy 
Region: Veneto, Treviso DOC 
Szczep: 100% Glera 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowe ze złotymi refleksami 
Nos: lekkie, owocowe nuty z dominującą gruszką 
Usta: owocowe, lekkie, z nutami jabłek, gruszek 
z delikatnym cytrusowym tłem. 
Serwowanie: Doskonały aperitif, idealne z przystawkami 
oraz z daniami z słodkowodnymi rybami i owocami 
morza. Podawać schłodzone do temperatury 8-12⁰C.

DIGNITAT

Dignitat  
Selecció Brut 

pojemność 0,75 l
ABV 11,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 510 szt.

Dignitat Selecció 
Semi-Sec 

pojemność 0,75 l
ABV 11,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 510 szt.

Dignitat Selecció 
Semi-Sec 

pojemność 0,75 l
ABV 11,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 510 szt.

DIGNITAT SELECCIÓ BRUT

Kraj pochodzenia: Hiszpania 
Region: Katalonia, DO CAVA 
Dojrzewanie: 10 miesięcy 
Szczep: 40% Xarel-lo, 35% 
Macabeo, 25% Parellada 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowożółty kolor 
z zielonymi refleksami. Drobne, 
trwałe bąbelki.  
Nos: Lekki aromat brioszki 
z nutami kwiatów, dojrzałych 
owoców i cytrusów 
Usta: Niezwykle żywe w ustach 
rekompensowane przyjemną 
elegancją i równowagą. 
Pozostawia posmak białych 
owoców i odrobiny cytrusów. 
Świeża, przyjemna, zrównoważona 
i drobno bąbelkowa struktura. 
Serwowanie: Idealne do 
przekąsek, ryb, owoców morza, 
sałat i warzyw na prze. Podawać 
schłodzone do temperatury 
8-10⁰C.

DIGNITAT SELECCIÓ SEMI-SEC

Kraj pochodzenia: Hiszpania 
Region: Katalonia, DO CAVA 
Dojrzewanie: 10 miesięcy 
Szczep: 35% Xarel-lo, 35% 
Macabeo, 30% Parellada 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowożółty kolor.  
Nos: Delikatny aromat starzenia 
z nutami kwiatów, świeżych 
owoców i cytrusów 
Usta: Słodkie w ustach jednak 
eleganckie i zrównoważone. 
Nuty białych brzoskwiń, moreli, 
mandarynki. Mimo słodyczy daje 
nam odświeżającą końcówkę. 
Serwowanie: Idealne do 
delektowania się z deserami, 
słodyczami lub przekąskami 
w słoneczny dzień. Podawać 
schłodzone do temperatury 
8-10⁰C.

DIGNITAT SELECCIÓ 
ROSAT
Kraj pochodzenia: Hiszpania 
Region: Katalonia, DO CAVA 
Dojrzewanie: 11 miesięcy 
Szczep: 34% Trepat, 33% 
Garnacha, 33% Monastrell 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Czyste i przejrzyste, żywy 
różowy kolor z fioletowymi 
refleksami. Trwałe bąbelki. 
Nos: Świeży i czysty aromat 
z nutami dojrzałych owoców. 
Charakterystyczny dla odmiany, 
owocowy i złożony bukiet. 
Usta: Usta pełne dzikich owoców 
ze szczególnie zaznaczającą 
się truskawką i wiśnią. Dłuższy 
czas dojrzewania zapewnia 
równowagę w ustach utrzymując 
je w świeżości i witalności. 
Serwowanie: Idealne do 
delektowania się z deserami, 
słodyczami i czekoladą 
w słoneczny dzień. Podawać 
schłodzone do temperatury 
8-10⁰C.
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ALITA RESERVE BRUT
Pierwsze wino musujące ALITA powstało w winiarni na Litwie w 1980 roku. Od samego początku do produkcji wykorzystywane były nalepszej jakości wina z wyselekcjonowanych 

regionów Włoch i Hiszpanii. ALITA, to naturalnie fermentowane wina musujące, które w krajach bałtyckich stanowią symbol jakości. Nasze wina można znaleźć na półkach 
sklepowych na Litwie, Łotwie, Estonii, ale także i w Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i oczywiście w Polsce.

METODA TRADYCYJNA (SZAMPAŃSKA)

W tradycyjnej metodzie tworzenia win musujących, wtórna fermentacja (czyli metabolizacja cukrów 
przez drożdże, czego wynikiem jest alkohol i CO2) zachodzi w butelce.

Kupażowanie wina 
i pierwsza fermentacja

Obracanie butelki 
w celu przesunięcia 
osadu (Remuage)

Butelkowanie wina 
z dodatkiem cukru 

i drożdży (Assemblage)

Zamrażanie szyjki 
butelki

Druga fermentacja 
wina w butelce

 Usuwanie osadu 
(Degorgement)

 Uzupełnianie wina 
(Dosage), korkowanie 

i etykietowanie

Zbiór winogron Odszypułkowanie 
i zgniatanie

Delikatne wyciskanie 
moszczu winnego

Pierwsza fermentacja 
alkoholowa

Druga fermentacja 
w wysokociśnieniowych 

kadziach

Ciśnieniowa filtracja

Ciśnieniowa filtracja Butelkowanie pod 
ciśnieniem

Korkowanie 
i etykietowanie

Gotowe wino

Schładzanie kadzi 
wysokociśnieniowej

Alita 
Reserve Brut

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 288 szt.

Alita Selection  
Brut Cuvee

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

ALITA RESERVE BRUT

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: Chardonnay  
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Złote refleksy 
Nos: Nuty skórki chlebowej, 
orzechów włoskich dębiny 
Usta: Harmonijne, przyjemnie 
wytrawne z doskonałymi, 
perlistymi bąbelkami.  
Serwowanie: Idealne jako 
aperitif. Dobrze komponuje się 
z przekąskami, dojrzewającymi 
serami, doskonały kompan 
lekkich dań głównych. Podawać 
schłodzone do temperatury 8⁰C.

ALITA SELECTION BRUT CUVEE

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: Chardonnay, Pinot Noir  
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnozłota barwa 
Nos: Świeży, kwiatowo owocowy nos 
Usta: Kremowe podniebienie przebijają 
nuty jabłek, cytrusów i tostowanego chleba. 
Przyjemny, gładki finisz.  
Serwowanie: Dzięki kompozycji 
Chardonnay i Pinot Noir doskonale 
współgra z wędzonym węgorzem i tłustymi 
rybami, wzbogaca dania z owocami morza 
oraz komponuje się z daniami z jaj i drobiu. 
Świetne jako aperitif. Podawać schłodzone 
do temperatury 8⁰C.

ALITA SELECTION
ALITA SELECTION to kolekcja wysokiej jakości naturalnych win musujących. Do ich 
produkcji używane są wyjątkowe odmiany winogron z regionu Emilija Romanija we 
Włoszech oraz w hiszpańskiej Murcii (ALITA SELECTION ALCOHOL FREE). Wina wy-
twarzane są tradycyjną włoską metodą Charmat, starzejąc się w zamkniętych kadziach 
przez co najmniej 4 tygodnie. Wszystkie warianty zamykane są naturalnym korkiem.
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Alita Selection  
Chardonnay

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Alita Selection  
Riesling

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Alita Selection  
Rose

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Alita Selection  
Muscat

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

ALITA SELECTION 
CHARDONNAY

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: 100% Chardonnay  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowe ze złotymi refleksami 
Nos: Kwiatowe aromaty z nutą ananasa 
Usta: Miękkie bąbelki, maślana struktura 
z nutami żółtych jabłek i tropikalnym tłem. 
Lekko śmietankowa nuta na finiszu.  
Serwowanie: Świetne jako aperitif. 
Doskonale współgra z lekkimi 
przystawkami, owocowymi sałatkami, 
ale sprawdzi się również w towarzystwie 
owoców morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 8⁰C.

ALITA SELECTION 
RIESLING

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: 100% Riesling  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowe z zielonymi refleksami 
Nos: Owoce cytrusowe, kwiat brzoskwini 
Usta: Lekko mineralne z wyrazistą, 
świeżą kwasowością, która równoważy 
owocowe akcenty. 
Serwowanie: Świetne jako aperitif. 
Doskonale współgra z lekkimi 
przystawkami, owocowymi sałatkami, 
ale sprawdzi się również w towarzystwie 
owoców morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 8⁰C.

ALITA SELECTION  
ROSE

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: 100% Sangiovese  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Soczyście różowe 
Nos: Delikatny aromat świeżych borówek 
Usta: Lekkie z owocową strukturą, delikatne 
poziomkowe wykończenie. 
Serwowanie: Świetne jako aperitif. 
Doskonale współgra z lekkimi 
przystawkami, owocowymi sałatkami, 
ale sprawdzi się również w towarzystwie 
owoców morza i pikantnych serów. 
Podawać schłodzone do temperatury 8⁰C.

ALITA SELECTION 
MUSCAT

Kraj pochodzenia gron:  
Włochy, Emilia-Romania 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: 100% Muscat 
Smak: słodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Jasnozłote 
Nos: Aromat dzikiej róży, gałki 
muszkatołowej, kwiatu pomarańczy i miodu 
Usta: Na podniebieniu nuty soczystej 
gruszki i mandarynki. Przyjemnie 
odświeżające bąbelki. 
Serwowanie: Doskonałe do deserów, ciast, 
dojrzałych, słodkich owoców. Schłodzone 
jako deser samo w sobie. Podawać 
schłodzone do temperatury 8⁰C.
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ALITA CLASSIC
ALITA CLASSIC to linia win, która charakteryzuje się prostotą wyboru. Wina powstają z winogron z Europy Południowej - głównie z regionu Emilia Romagna we Włoszech. 

Popularna metoda produkcji charmat, sprawia że bąbelki w winie powstają w sposób naturalny. Linia składa się z trzech win musujących, z których każde reprezentuje 
odrębny smak: słodki, półsłodki oraz półwytrawny. Smaki idealnie współgrają z preferencjami Polaków.

ALITA LIVI

Alita Livi 
Sweet

pojemność 0,75 l
ABV <0,5% 

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Alita Livi  
Semi Dry

pojemność 0,75 l
ABV <0,5% 

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Alita  
Classic Sweet

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 384 szt.

Alita  
Classic Mild Sweet

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 384 szt.

Alita 
Classic Medium dry

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 384 szt.

ALITA LIVI SEMI DRY

Kraj pochodzenia gron:  
Hiszpania, Murcja 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: Blend  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowe ze złotymi refleksami 
Nos: Aromat świeżych kwiatów, jabłek, 
brzoskwiń i cytryn. 
Usta: Figlarne bąbelki. Niezwykle 
orzeźwiające i łagodne w smaku.
Serwowanie: Doskonałe jako letnie 
orzeźwienie, towarzysz wszelkich okazji, 
sprawdza się w parze z lekkimi daniami 
i owocami morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.

ALITA LIVI SWEET

Kraj pochodzenia gron:  
Hiszpania, Murcja 
Produkcja: Litwa, Alytus 
Szczep: Blend  
Smak: słodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słomkowe ze złotymi refleksami 
Nos: Brzoskwinie i miód. 
Usta: Słodkie nienarzucające się wino 
musujące. W ustach pozostawia delikatny, 
acz trwały posmak dojrzałych owoców.
Serwowanie: Doskonałe jako letnie 
orzeźwienie, towarzysz wszelkich okazji, 
sprawdza się w parze z lekkimi daniami 
i owocami morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.
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MOUTARD BOURGOGNE  
TONNERRE

Opis: Wino to starzone jest 
w beczkach z francuskiego dębu przez 
minimum 10 miesięcy. Minimalna 
dozwolona filtracja oraz butelkowanie 
pod niskim ciśnieniem sprawiają, 
że wino zachowuje swój naturalny 
charakter. Wino bez dodatku 
siarczynów.  
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia 
Szczep: 100% Chardonnay  
Smak: wytrawne  
Noty degustacyjne  
Kolor: Połyskujące, złote w barwie  
Nos: Intensywnie aromatyczne, 
nuty białych kwiatów 
i owoców tropikalnych. 
Usta: pełne, dobrze zbudowane, lekko 
maślane z dębowym tłem  
Serwowanie: Pasuje do paluszków 
krabowych, małż, halibuta, świetnie 
współgra również z polędwiczką 
wieprzową z jabłkami. Również 
z grzybami komponuje się doskonale. 
Podawać schłodzone do temperatury 
10-12⁰C.

MOUTARD BOURGOGNE EPINEUIL

Opis: Burgundia to ojczyzna szczepu 
Pinot Noir. Tutejsze terroir sprzyja 
tworzeniu lekkich owocowych 
jak i pełnych długowiecznych 
win z tego szczepu. Wino bez 
dodatku siarczynów. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia 
Szczep: 100% Pinot Noir  
Smak: wytrawne  
Noty degustacyjne  
Kolor: Przejrzysta rubinowa czerwień  
Nos: Piękny bukiet czerwonych 
owoców (truskawki, agrest, wiśnie) 
Usta: Krągłe z nutami jeżyn, borówki 
i czarnej porzeczki. Długi i harmonijny, 
lekko pieprzny finisz.  
Serwowanie: Bardzo wszechstronne 
wino do łączenia potraw ze względu 
na wyższą kwasowość i niższą 
taninę. Pinot Noir szczególnie dobrze 
komponuje się z kaczką, kurczakiem, 
wieprzowiną i grzybami. Podawać 
schłodzone do temperatury 16-18⁰C.

MOUTARD CHABLIS

Opis: Sztandarowe, białe wino 
z Burgundii. Tworzone w 100% ze 
szczepu Chardonnay zbieranych 
z krzewów, które mają minimum 20 
lat. Fermentacja prowadzona jest 
w połowie w zbiornikach ze stali 
i połowie beczkach z francuskiego 
dębu przez 4 do 6 miesięcy. 
Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Burgundia 
Szczep: 100% Chardonnay  
Smak: wytrawne  
Noty degustacyjne  
Kolor: słomkowy kolor  
Nos: Aromaty zielonego jabłka, 
agrestu, skórki cytrynowej 
i minerałów. 
Usta: Usta lekkie i dobrze 
zbalansowane, aksamitne i delikatnie 
mineralne z przyjemnie orzechowym 
zakończeniem.  
Serwowanie: Perfekcyjne połączenie 
z ostrygami, ponieważ gleby w Chablis 
to dosłownie zmiażdżone muszle 
z okresu jurajskiego. Świetnie 
współgra z owocami morza, białym 
mięsem. Podawać schłodzone do 
temperatury 10-12⁰C.

Moutard Bourgogne 
Tonnerre

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Moutard  
Chablis

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 588 szt.

Moutard Bourgogne 
Epineuil

pojemność 0,75l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

MOUTARD FRENCH LIFE 
Vive la France 
Dlaczego galijski kogut pieje od świtu do zachodu słońca? To bardzo proste: ponieważ on uwielbia to robić! Ale to nie jedyna rzecz, którą kocha...! Nasz galijski kogut 
o imieniu François jest zakochany w kuchni francuskiej.

Jest jednocześnie symbolem znanej francuskiej dumy narodowej, ale także reprezentuje wyjątkową francuską kulturę życia: przyjemność, dobre jedzenie i kieliszek dobrego 
wina do posiłku.

Nasz asortyment FRENCH LIFE reprezentuje typowe francuskie odmiany winorośli.

Stanowi hołd dla francuskiego Savoir-Vivre i doskonale komponuje się z każdym posiłkiem. Możesz też po prostu wypić kieliszek wina, kiedy masz na to ochotę! 
Santé!

French Life Vermentino 
Colombard

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

French Life Muscat 
Viognier

pojemność 0,75 l
ABV 13%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

French Life Grenache 
Merlot Rosé

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

FRENCH LIFE  
VERMENTINO COLOMBARD

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Langwedocja-Roussillon 
Szczep: 50% Vermentino,  
50% Colombard  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: słomkowy kolor, z zielonymi 
refleksami  
Nos: owoce tropikalne z cytrynowym 
akcentem i mineralnym tłem  
Usta: pełne tropikalnych i białych 
owoców z odświeżająco kwasowym 
kręgosłupem dającym trwały finisz  
Serwowanie: Podawaj samodzielnie, 
jako aperitif lub z przegrzebkami, 
letnimi sałatkami lub dowolnymi 
owocami morza. Podawać 
schłodzone do temperatury 10-12⁰C.

FRENCH LIFE  
MUSCAT VIOGNIER

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Langwedocja-Roussillon 
Szczep: Muscat, Viognierd  
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Słonecznie żółty ze złotymi 
refleksami  
Nos: Świetna intensywność 
i złożoność aromatyczna z nutami 
białych kwiatów i suszonych 
owoców (morele, brzoskwinie) 
Usta: Na podniebieniu ładnie 
zrównoważone, okrągłe i świeże, 
bardzo trwałe z aromatycznym 
finiszem z nutami białych owoców  
Serwowanie: Polecane do 
skorupiaków, ryb, deserów, jako 
aperitif. Podawać schłodzone do 
temperatury 8⁰C.

FRENCH LIFE  
GRENACHE MERLOT ROSÉ

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Langwedocja-Roussillon 
Szczep: Grenache, Merlot  
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Uwodzicielski, delikatny 
różowy kolor  
Nos: subtelne aromaty granatu 
i maliny  
Usta: Świeże, eleganckie i żywe na 
podniebieniu, idealna równowaga 
między owocami a kwasowością  
Serwowanie: Idealny dodatek do 
letnich sałatek, czy dań z białego 
mięsa przez cały rok. Podawać 
schłodzone do temperatury 
10-12⁰C.
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French Life Grenache 
Pinot Noir

pojemność 0,75 l
ABV 13,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

French Life Carignan 
Syrah

pojemność 0,75 l
ABV 13%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

FRENCH LIFE  
GRENACHE PINOT NOIR

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Langwedocja-Roussillon 
Szczep: Grenache, Pinot Noir  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: rubinowa czerwień z głębokimi 
fioletowymi refleksami  
Nos: Pięknie intensywny z nutami 
czerwonych owoców i przypraw  
Usta: Delikatne, eleganckie wino z nutami 
dojrzałych owoców i długo utrzymującym 
się słodkim finiszem  
Serwowanie: Pasuje idealnie do sałat 
z wieprzowiną lub wołowiną, wędlin 
i pieczonych mięs, dań z grilla i serów. 
Podawać schłodzone do temperatury 
12-14⁰C.

FRENCH LIFE  
CARIGNAN SYRAH

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Langwedocja-Roussillon 
Szczep: 70% Carignan,  
30% Syrah  
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Skoncentrowana ciemno-rubinowa 
czerwień  
Nos: Intensywny nos, nuty dojrzałych jeżyn 
i jagód z nutą lukrecji  
Usta: podniebienie o średniej budowie, 
owocowe z miękkimi taninami na końcu  
Serwowanie: Wino można łączyć 
z grillowanymi mięsami, serami. Doskonale 
sprawdzi się jako aperitif. Podawać schłodzone 
do temperatury 16-18⁰C.

Francuska marka, która istnieje na rynku od 1979 roku i jest rozpoznawalna w ponad 69 krajach na świecie. BARON D’ARIGNAC posiada znakomite aromaty i elegancki szyk, 
ale przede wszystkim jest łatwe do picia i przystępne dla osób zaczynających swoją przygodę z winem. Te delikatne wina stołowe świetnie nadają się do codziennej konsumpcji. 
Etykieta wina nawiązuje do Barona d’Arignac, który urodził się w 1649 roku w sercu Pirenejów, w zamku Arignac, który był własnością jego rodziny od 1455 roku.

BARON D’ARIGNAC

Baron d’Arignac Blanc  
półwytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 11,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

Baron d’Arignac 
Chardonnay Vin 
d’Espagne

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

BARON D’ARIGNAC  
CHARDONNAY VIN D’ESPAGNE

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Vin de France 
Szczep: Chardonnay  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Bladożółte z zielonymi refleksami  
Nos: Aromaty brzoskwini, dojrzałych 
owoców i białych kwiatów  
Usta: Pełne, wino o bogatej palecie 
aromatów  
Serwowanie: Z rybami i skorupiakami, ale 
można je również spożywać samodzielnie 
jako aperitif. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-10⁰C.

BARON D’ARIGNAC  
MUSCAT MOELLEUX VIN 
D’ESPAGNE

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Vin de France 
Szczep: Muscat  
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnozłota barwa  
Nos: Bukiet dojrzałych owoców 
cytrusowych i słodkie nuty kwiatowe  
Usta: Przyjemne i bogate już przy 
pierwszym łyku, z równowagą między 
kwasowością a słodyczą.  
Serwowanie: delikatne desery takie jak 
ciasta, naleśniki suzette czy zupy owocowe. 
Podawać schłodzone do temperatury 
10-12⁰C.
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Baron d’Arignac Blanc  
półwytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

Baron d’Arignac Blanc 
Moelleux półsłodkie

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

BARON D’ARIGNAC  
CABERNET SAUVIGNON VIN 
D’ESPAGNE

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Vin de France 
Szczep: Cabernet Sauvignon  
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Przejrzyste, czerwone z fioletowymi 
refleksami  
Nos: Mocny, pikantny z nutami czarnych 
owoców i pieprzu. 
Usta: Piękna złożoność, struktura 
z aromatami dżemowych owoców, 
przypraw i lekko mięty.  
Serwowanie: Wino to dobrze komponuje 
się z czerwonym mięsem, dziczyzną i serem. 
Podawać schłodzone do temperatury 
16-18⁰C.

BARON D’ARIGNAC  
MERLOT MOELLEUX VIN 
D’ESPAGNE

Kraj pochodzenia: Francja 
Region: Vin de France 
Szczep: Merlot 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Bardzo intensywny, od granatu do 
fioletu  
Nos: czerwone owoce, czarna porzeczka, 
wiśnia, konfitura malinowa.  
Usta: Wino o aksamitnych taninach i długim 
owocowym finiszu. 
Serwowanie: Idealny towarzysz do białych 
mięs, drobiu, wędliny z grilla i wszelkiego 
rodzaju serów. Podawać schłodzone do 
temperatury 14-16⁰C.

CALLIGARI
CALLIGARI to wszystko czego można oczekiwać po włoskich winach, kwintesencja kultury i włoski styl życia zamknięte w butelce.

Calligari Solo Selettivo 
Riesling

pojemność 0,75 l
ABV 11,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Calligari Solo Selettivo 
Pinot Grigio

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

CALLIGARI SOLO SELETTIVO 
PINOT GRIGIO

Kraj pochodzenia gron: Włochy 
Region: Lombardia, Provincia di Pavia IGT 
Szczep: 100% Pinot Grigio 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnożółte 
Nos: łagodny aromat cytrusów, brzoskwiń 
i kwiatów 
Usta: zrównoważone, lekko mineralne, 
orzeźwiające. 
Serwowanie: Wino idealne jako aperitif. 
Sprawdzi się również w parze z lekkimi 
przystawkami, serami, makaronami. 
Jest to doskonały towarzysz dań z ryb 
i owoców morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 8-12⁰C.

CALLIGARI SOLO SELETTIVO 
RIESLING

Kraj pochodzenia gron: Włochy 
Region: Lombardia, Provincia di 
Pavia IGT 
Szczep: 100% Riesling 
Smak: półsłodkie (off-dry) 
Noty degustacyjne  
Kolor: jasnozłote 
Nos: delikatny aromat białych 
owoców 
Usta: Jasno złota barwa 
wydobyta z gron Riesling. Wino 
o intensywnych aromatach 
jabłek, płatków kwiatu brzoskwini 
z delikatnym, mineralnym 
muśnięciem podniebienia..
Serwowanie: Zrównoważony, 
orzeźwiający i delikatnie słodki 
smak dobrze komponuje się 
z lekkimi przekąskami, daniami 
na bazie ryb z tłustymi sosami, 
owocami morza czy słodko 
kwaśnymi daniami kuchni 
azjatyckiej. Podawać schłodzone 
do temperatury 8-12⁰C.
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CALLIGARI SOLO SELETTIVO 
PRIMITIVO

Kraj pochodzenia gron: 
Włochy 
Region: Puglia, Salento IGT 
Szczep: Primitivo 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: intensywnie czerwone 
z fioletowymi refleksami 
Nos: aromat dojrzałych 
czerwonych owoców, wiśni  
Usta: dojrzałe jeżyny, 
wiśnie, konfitura 
malinowa. Wyważony 
smak pomiędzy słodyczą 
i charakterną taniną. 
Serwowanie: To wino 
smakuje idealnie 
w połączeniu z grillowanym 
mięsem, z ziołowym 
gulaszem oraz z twardymi 
i wyrazistymi serami. 
Podawać schłodzone do 
temperatury 16-18⁰C.

CALLIGARI SOLO SELETTIVO 
CABERNET SAUVIGNON

Kraj pochodzenia gron: 
Włochy 
Region: Veneto IGT 
Szczep: Primitivo 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: bogata czerwień 
Nos: aromat dojrzałych 
jeżyn i owoców leśnych 
Usta: aksamitne i słodkie 
taniny, które zostawiają długi 
i przyjemny finisz 
Serwowanie: Smak tego 
wina dobrze komponuje się 
z pikantnymi mięsami, drobiem 
czy potrawami z grzybów. 
Doskonale sprawdzi się jako 
towarzysz średnio twardych 
i dojrzewających serów. 
Podawać schłodzone do 
temperatury 16-18⁰C.

Calligari Solo Selettivo 
Primitivo

pojemność 0,75 l
ABV 13%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Calligari Solo Selettivo 
Cabernet Sauvignon

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

NOW
OŚĆ

BEZ ALKOHOLU

Calligari Solo Selettivo 
Chardonnay Alcohol free

pojemność 0,75 l
ABV <0,5% 

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

CALLIGARI SOLO SELETTIVO 
CHARDONNAY ALCOHOL 
FREE
Kraj pochodzenia gron: 
Włochy 
Region: Vino da Tavola 
Szczep: Chardonnay 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: słomkowy 
Nos: rześki kwiatowy, jabłkowo 
brzoskwiniowy aromat 
Usta: owocowy, słodkawy 
smak 
Serwowanie: To białe wino 
bezalkoholowe dobrze 
komponuje się z lekkimi 
przekąskami, rybami, owocami, 
miękkimi serami. Podawać 
schłodzone do temperatury 
7-9⁰C.

CALLIGARI GUSTO WHITE

Kraj pochodzenia gron: 
Włochy 
Region: Vino da Tavola 
Szczep: Chardonnay, Trebbiano 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: słomkowy 
Nos: słodki aromat dzikich 
kwiatów 
Usta: dojrzałe owoce tropikalne 
Serwowanie: Dobrze 
komponuje się z pikantnym 
serem, wędzonym łososiem, 
owocami morza czy pizzą. 
Podawać schłodzone do 
temperatury 10-12⁰C.

CALLIGARI 
GUSTO RED
Kraj pochodzenia 
gron: Włochy 
Region: Vino da Tavola 
Szczep: Sangiovese, Merlot 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: intensywnie czerwone 
Nos: aromaty dojrzałych 
czerwonych owoców 
jagodowych 
Usta: słodkie nuty czerwonych 
owoców 
Serwowanie: Smak wina 
dobrze komponuje się 
z pikantnymi daniami 
mięsnymi, drobiowymi 
i grzybowymi. Podawać 
schłodzone do temperatury 
14-16⁰C.

Calligari Gusto White

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Calligari Gusto Red

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.
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BRIGANTELLO
BRIGANTELLO to bardzo elegancka marka win włoskich w przystępnej cenie. Każda butelka oznaczona jest innym kolorem, mającym charakteryzować szczep, z którego 

wykonane jest wino. Fioletowy merlot, żółty chardonnay, czy niebieski sauvignion blanc. Butelka jest bardzo estetyczna, z wyróżniającą się etykietą.

Brigantello  
Cabernet Sauvignon

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Brigantello  
Merlot

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Brigantello  
Chardonnay

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Brigantello  
Pinot Grigio

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

BRIGANTELLO CHARDONNAY – delikatny bukiet, z akcentami świeżych owoców.  
Wyważone i eleganckie. Wyśmienite jako aperitif, ale także jako dodatek do białego mięsa.

BRIGANTELLO PINOT GRIGIO – bogaty, owocowy bukiet z wyraźnymi nutami jabłkowymi. Sprawdza 
się jako aperitif, ale także do dań rybnych.

BRIGANTELLO CABERNET SAUVIGNON – bardzo intensywny smak, z lekko 
ziołowymi nutami. Eleganckie, dobrze zbalansowany taniczny finisz. Świetne 

wino do pieczonych lub grillowanych mięs. Idealne do salami i dziczyzny. Doskonałe 
do   twardych serów. 

BRIGANTELLO MERLOT – bardzo klarowny smak, z wyczuwalnymi aromatami porzeczek 
oraz fiołków. Gładkie i wyważone taniny. Dobrze komponuje się z pikantnymi daniami, takimi 

jak risotto z grzybami, lub ravioli. Przyjemny akompaniament do gotowanych lub pieczonych mięs.

TIEMPO CONTIGO

Tiempo Contigo  
Sauvignon Blanc

pojemność 0,75 l
ABV 11,5% 

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

TIEMPO CONTIGO 
SAUVIGNON BLANC

Kraj pochodzenia gron: 
Hiszpania 
Region: VdM 
Szczep: Sauvignon Blanc 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: żółte z zielonymi 
refleksami 
Nos: aromaty kwiatów i gruszek 
Usta: lekkie i zrównoważone, 
mocno owocowe ale bez 
przesadnej słodyczy 
Serwowanie: Nadaje się do 
wykorzystania jako aperitif, jego 
smak dobrze komponuje się 
z lekkimi przekąskami, daniami 
z ryb i owoców morza. Podawać 
schłodzone do temperatury 
10-12⁰C.

TIEMPO CONTIGO 
TEMPRANILLO

Kraj pochodzenia gron: 
Hiszpania 
Region: VdM 
Szczep: Tempranillo 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Bogaty wiśniowy kolor 
Nos: owocowy z korzennym 
aromatem 
Usta: smak konfitury 
z czerwonych owoców, 
zbalansowane, z łagodną taniną. 
Serwowanie: Dobrze komponuje 
się z daniami z ryb, serów 
i grzybów. Podawać schłodzone 
do temperatury 16-18⁰C.

Tiempo Contigo 
Tempranillo

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 630 szt.

Po ręcznym zbiorze winogrona trafiają bezpośrednio do winnicy, aby zachować świeżość i aromaty winogron. Fermentacja odbywa się w beczkach ze stali nierdzew-
nej. Wino czerwone jest następnie leżakowane przez dwa miesiące w beczkach z dębu amerykańskiego i francuskiego, a białe w zbiornikach ze stali. Dzięki temu wino 
nabiera charakteru i wyjątkowych aromatów.
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TOMAI
TOMAI COLLECTIE CABERNET SEMISWEET. Wino produkowane 

według tradycyjnej metody z odmiany winorośli Cabernet, uprawianej 
na plantacjach „TOMAI-VINEX”. Kolor jest ciemno czerwony, aromatyczne, 

jasny, nasycony tonami fiołków, psiankowatych i czerwonych owoców. 
W smaku pełne, aksamitne i harmonijne z dojrzałymi tonami.

TOMAI COLLECTIE CHARDONNAY SEMISWEET. Wino produkowane zgodnie 
z tradycyjną technologią z odmiany Chardonnay, uprawianej na południu Mołdawii. 

Kolor jest jasno słomkowy, aromat jasny, różnorodny, z tonami gruszki i dzikich 
kwiatów, a smak lekki, miękki, nasycony, z gruszkowymi tonami. 

TOMAI TOURISM SAUVIGNON WHITE DRY. Wykonane z wyselekcjonowanej odmiany winorośli 
Sauvignon, uprawianej na południu Mołdawii. Wyprodukowane tradycyjną technologią. Kolor jest 
jasno słomkowy, aromat jasny, świeży, wysokiej jakości, z tonami zielonych liści i świeżo skoszonej 
trawy, smak jest lekki, świeży, harmonijny.

NEGRU DE TOMAI. Wino produkowane zgodnie z tradycyjną technologią z odmiany winorośli Saperavi 
uprawianej na plantacjach TOMAI-VINEX. Leżakuje 18 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Kolor 
jest ciemnoczerwony, aromatyczny, jasny, owocowy z dodatkiem czarnej porzeczki, derenia i granatu. 
W smaku pełne, cierpkie, nasycone.

Tomai Collectie Cabernet 
semisweet

pojemność 1 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 396 szt.

Tomai Tourism Sauvignon 
white dry

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tomai Collectie Chardonnay 
semisweet

pojemność 1 l
ABV 12%

w kartonie 6 szt.
na palecie 396 szt.

Negru de Tomai

pojemność 0,75 l
ABV 13%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

KETEVAN 
KETEVAN ALAZANI WHITE to białe, półsłodkie wino wytwarzane z odmian winogron Rkatsiteli i Mtsvane tradycyjnie uprawianych w regionie Kakhetia. Wino o jasnym 
słomkowym kolorze oraz bardzo intensywnym aromacie miodu, karmelu i suszonych fig. Pasuje do deserów, ale idealnie też sprawdzi się jako aperitif.

KETEVAN ALAZANI RED to czerwone, półsłodkie wino wytwarzane z winogron Saperavi uprawianych w regionie Kakhetia. Wino ma ciemny rubinowy kolor i intensywny aromat 
dżemu jagodowego i suszonych owoców. Pasuje do deserów, ale idealnie też sprawdzi się jako aperitif.

Czerwone, półsłodkie wino KETEVAN KINDZMARAULI produkowane jest z winogron Saperavi uprawianych w mikroobszarze Kindzmarauli w regionie Kakhetia w Gruzji. To dojrzałe 
wino koloru wiśni ma intensywny aromat jagód i łagodny smak dzieki aksamitnym taninom. Podawać do sarniny, dziczyzny, tortów a także jako aperitif.

Ketevan Alazani White

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Ketevan Alazani Red

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Ketevan Kindzmarauli

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.
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GRANT BURGE
Winnica Grand Burge to duma region Barossa w Australii. Od lat produkowane są tu wyborne wina nagradzane w wielu konkursach za wysoką jakość. Stąd pochodzą wyjątkowe 

winoroślą, posiadające swój własny, odmienny charakter. Specjalnie sadzone są w różnych obszarach, by uzyskać wyjątkowe wino. Grand Burge Benchmark to eleganckie wino, 
stworzone z najbardziej uznanych w Australii szczepów winogron: Shiraz, Chardonnay oraz Cabernet Sauvignon

Grant Burge Benchmark 
Chardonnay

pojemność 0,75 l
ABV 13%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Grant Burge Benchmark 
Shiraz

pojemność 0,75 l
ABV 14%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

Grant Burge Benchmark 
Cabernet Sauvignon

pojemność 0,75 l
ABV 14%

w kartonie 6 szt.
na palecie 750 szt.

GRAND BURGE BENCHMARK 
CHARDONNAY

Kraj pochodzenia gron: 
Australia 
Region: Barossa 
Szczep: beczkowane Chardonnay 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: złota barwa  
Nos: bogate, ciepłe 
aromaty owocowe. 
Usta: Na podniebieniu 
wyczuwalne ananas 
i brzoskwinie. Ma aksamitną, 
lekko maślaną strukturę 
w harmonii z kwasowością. Na 
finiszu całości dopełniają dębowe 
nuty.  
Serwowanie: Polecane do 
pieczonego drobiu, past 
i sałat. Podawać schłodzone do 
temperatury 10-12⁰C.

GRAND BURGE BENCHMARK 
SHIRAZ

Kraj pochodzenia gron: 
Australia 
Region: Barossa 
Szczep: Shiraz 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Połyskująca czerwień 
Nos: bukiet wypełniają nuty 
malin i czereśni.  
Usta: podniebienie wypełnione 
czerwonymi owocami, słodką, 
lekko zadziorną taniną 
i delikatnym pieprznym 
wykończeniem, które nadaje 
winu bardziej pikantny charakter.  
Serwowanie: Wino idealnie 
komponuje się z czerwonym 
mięsem, stekami z grilla 
i dobrymi serami. Podawać 
schłodzone do temperatury 
16-18⁰C.

GRAND BURGE BENCHMARK 
CABERNET SAUVIGNON

Kraj pochodzenia gron: 
Australia 
Region: Barossa 
Szczep: Cabernet Sauvignon 
Smak: wytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Czerwień z fioletowym 
tłem 
Nos: wyczuwalne jeżyny, czarne 
porzeczki i przyprawy.  
Usta: w ustach wino jest dobrze 
zbudowane z lekko ściągającą, 
jedwabistą taniną. Pojawiają się 
nuty jeżyny, jagody i pestki wiśni. 
Bardzo eleganckie wykończenie.  
Serwowanie: Wspaniałe 
z czerwonym mięsem oraz 
twardymi serami. Podawać 
schłodzone do temperatury 
16-18⁰C.

Długa historia wina

Dawno temu wino…. Nie no to był żart, nie będziemy zabierać Twojego cennego czasu, który możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu, tą całą bajką, ale tak w skrócie: Wina 
TALL HORSE są dla tych, którzy lubią się delektować kieliszkiem dobrej jakości wina, bez tego całego zadęcia, które wydaje się towarzyszyć innym winom. Są to wina łatwiejsze do 
picia niż wymowa niektórych nazw (szczerze, co jest bardziej bezużyteczne niż „t” w Merlot?). Więc po prostu wyrzuć wszystko co wiesz (lub nie) o winie do kosza i daj się cieszyć 
swoim klientom doskonałym smakiem win TALL HORSE.

Ciekawostka! Dlaczego „Tall Horse” (wysoki koń) a nie po prostu żyrafa? Legenda głosi, że pierwsi obcokrajowcy zafascynowani niezwykle wysokim czworonogiem, nie wiedząc jak go 
opisać pobratymcom, mówili o koniach z długimi szyjami. Stąd właśnie nazwa!

TALL HORSE

Tall Horse Western Cape 
Chardonnay półwytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 13,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tall Horse Western Cape  
Sauvignon Blanc półwytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

TALL HORSE CHARDONNAY

Kraj pochodzenia: Afryka Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Chardonnay 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Jasnozłoty kolor  
Nos: aromaty owoców tropikalnych, 
dębu i wanilii.  
Usta: Na podniebieniu zachęcająco 
bogate, o kremowym smaku, 
wytyczonym przez dojrzałe nuty 
owoców przeplatane z pikantną wanilią 
i zakończone wyrazistym cytrusowym 
finiszem.  
Serwowanie: Polecane do świeżych 
ryb i owoców morza, pieczonego 
kurczaka, kremowych past i lekkich 
sałatek. Podawać schłodzone do 
temperatury 10-12⁰C.

TALL HORSE SAUVIGNON BLANC

Kraj pochodzenia: Afryka Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Sauvignon Blanc 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne 
Kolor: Jasne z zielonymi refleksami 
Nos: wino o czarującym zapachu 
z wyraźnymi nutami trawy, ziół 
i tropikalnych owoców  
Usta: rozkosznie okrągły smak 
zielonego ananasa i agrestu. Pikantnie 
słodkie zakończenie poprzedza 
przyjemnie cytrusowy charakter. 
Serwowanie: Polecane do letnich 
sałatek, grillowanych kalmarów i ryb. 
Podawać schłodzone do temperatury 
10-12⁰C.
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TALL HORSE CHENIN BLANC

Kraj pochodzenia: Afryka 
Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Chenin Blanc 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne  
Kolor: Połyskujący złoty  
Nos: Sałatka owocowa, dominujące 
nuty mango, ananasa, marakuji, 
guawy 
Usta: na podniebieniu melon 
miodowy i papaja z dyskretną 
ziołową nutą. Wielowymiarowe, ale 
wciąż pełen wdzięku z apetycznym, 
owocowym finiszem 
Serwowanie: Polecane do 
letnich sałatek, ryby z frytkami, 
pieczonego kurczaka lub makaronu 
z serem. Podawać schłodzone do 
temperatury 10-12⁰C.

TALL HORSE MOSCATO

Kraj pochodzenia: Afryka 
Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Moscato 
Smak: półsłodkie 
Noty degustacyjne  
Kolor: Jasnożółty ze złotym 
refleksem 
Nos: Tropikalne, dojrzałe owoce 
z kwiatowymi nutami. 
Usta: delikatnie słodkie, gładkie, 
lekko miodowo-owocowe 
Serwowanie: Polecane do ciast 
i deserów, świetnie pasuje do 
pikantnych potraw i owoców 
morza. Podawać schłodzone do 
temperatury 10⁰C.

Tall Horse  
Chenin Blanc

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tall Horse  
Moscato

pojemność 0,75 l
ABV 8%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tall Horse  
Pinotage

pojemność 0,75 l
ABV 13,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tall Horse  
Pinotage Rose

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

Tall Horse  
Shiraz 

pojemność 0,75 l
ABV 13,5%

w kartonie 6 szt.
na palecie 600 szt.

TALL HORSE PINOTAGE 

Kraj pochodzenia: Afryka 
Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Pinotage 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne 
Kolor: Głęboka czerwień 
z fioletowym refleksem 
Nos: eksplodująca słodka wiśnia, 
czekolada i palona kawa 
Usta: lekko pikantne 
z wiśniową nutką i delikatną 
dębową strukturą, przewrotny 
owocowy finisz. 
Serwowanie: Polecane same 
w sobie, do grillowanych 
mięs, makaronów z sosami 
pomidorowymi. Podawać 
schłodzone do temperatury 
16-18⁰C.

TALL HORSE PINOTAGE ROSE  

Kraj pochodzenia: Afryka 
Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Pinotage 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne 
Kolor: Ciemno różowe, 
połyskujące 
Nos: pełen aromatów dojrzałych 
czerwonych jagód i figlarnych 
nut przypraw 
Usta: miękkie i soczyste 
owocowe podniebienie z żywym 
i świeżym finiszem 
Serwowanie: Polecane 
same w sobie, na pikniku lub 
w towarzystwie przyjaciół. 
Podawać schłodzone do 
temperatury 12⁰C.

TALL HORSE 
SHIRAZ

Kraj pochodzenia: Afryka 
Południowa 
Region: Western Cape 
Szczep: 100% Shiraz 
Smak: półwytrawne 
Noty degustacyjne 
Kolor: Gęsty rubin z truskawkową 
obwódką 
Nos: owoce leśne ze ściółkowym 
tłem 
Usta: połączenie pieprzu 
i jeżyn, z intrygująco owocowym 
zakończeniem.  
Serwowanie: Polecane 
do pieczeni, gulaszu, 
steków pikantnej kiełbasy 
i lepkich żeberek – podawać 
w towarzystwie kumpli przy okazji 
sportowych wydarzeń, koniecznie 
schłodzone do temperatury 
16-18⁰C.
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FINCA
FINCA LOS PRIMOS CHARDONNAY – 

wino o pięknym, głębko żółto-zielonkawym 
kolorze. W smaku wyczuwalna intensywna 

nuta chardonnay. Niezwykle świeże, z po-
smakiem owoców, takich jak: zielone jabłka, cy-

trusy. Lekko słodkie, jednocześnie kwaskowate.  
Idealne wino, aby cieszyć się nim jako aperitif lub też do 

posiłku. Podawać schłodzone do temperatury 12-14⁰C.

FINCA LOS PRIMOS TORRONTES – młode wino, z odczuwalną 
świeżością typową dla tej odmiany winogron. W smaku delikatne 
wyczuwalne aromaty cytrusów oraz kwiatów takich jak jaśmin. W 
podniebieniu świeże i mocne. Bardzo harmonijne oraz delikatnie 
kwaskowate. Idealne jako aperitif. Podawać schłodzone do tem-
peratury 12-14⁰C.

FINCA LOS PRIMOS MALBEC 
– wino w bardzo atrakcyjnym, 
czerwonym, lekko wpadającym 
w fiolet kolorze. Dominują aro-
maty dojrzałych, czerwonych 
owoców, a także delikatna 
nuta fiołków (bardzo charak-
terystyczne akcenty dla argen-
tyńskich win Malbec). Okrągłe 
taniny, o średniej strukturze. 
Wino jest świeże i eleganckie, 
co sprawia, że idealnie kom-
ponuje się z każdym rodzajem 
potraw. Podawać schłodzone 
do temperatury 14-16⁰C.

FINCA LOS PRIMOS SYRAH– młode, 
czerwone wino o głębokim fioletowym 
kolorze. Kwiecisty aromat w zapachu, ide-
alnie łączą się z posmakiem dojrzałych  
śliwek i fig. Bardzo dobre wrażenie w pod-
niebieniu. Łagodne, ale trwałe z akcenta-
mi owocowymi. Podawać schłodzone do 
temperatury 14-16⁰C.

F I N C A  L O S  P R I M O S 
CABERNET SAUVIGNON 
– rubinowo-czerwony kolor. 
Na nosie dominują korzenne 
aromaty - czerwona papryka, 
czarny pieprz, ale także uwo-
dzicielskie, dojrzałe jagody. 
Bardzo świeże i mineralne, 
jednocześnie wyjątkowo ele-
ganckie. Jego świeżość i zna-
komita równowaga kwasowości 
sprawiają, wino jest idealnie zbi-
lansowane do każdego rodzaju 
potraw. Podawać schłodzone 
do temperatury 14-16⁰C.

Finca Los Primos 
Chardonnay Wytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1008 szt.

Finca Los Primos  
Torrontes Wytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 12,5%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1008 szt.

Finca Los Primos 
Malbec Wytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 14%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1008 szt.

Finca Los Primos  
Syrah Wytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 14%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1008 szt.

Finca Los Primos Cabernet 
Sauvignon Wytrawne

pojemność 0,75 l
ABV 14%

w kartonie 12 szt.
na palecie 1008 szt.

nasyca to naturalne wino aroniowe świeżym aromatem, bogatym kolorem 
i nieco cierpkim smakiem charakterystycznym dla tych aronii. Smak wina 
dobrze komponuje się z daniami mięsnymi - grillowanym mięsem, wołowiną, 
dziczyzną i dzikim drobiem - jak również pikantnymi przystawkami i dojrzałym 
serem. Rekomendowana temperatura podawania: 10-12° C.

VORUTA NATURALNE WINO Z CZARNEJ PORZECZKI - wino z czarnej porzeczki, 
półsłodkie, w 100% naturalne, wytwarzane od 1927 roku według tradycyjnej litewskiej 
receptury uznawanej za litewskie dziedzictwo narodowe. Zdobywca Złotego Medalu 
konkursu Produkt Roku 2007 na Litwie. Charakteryzuje się intensywnym ciemnym kolorem, 
mocnym posmakiem w podniebieniu i bujnym aromatem. Smak tych par dobrze komponuje się 
z duszoną dziczyzną, szynkami i dojrzałym serem. Rekomendowana temperatura podawania: 10-12° C

VORUTA 
MARKA NATURALNYCH, TRADYCYJNYCH WIN OWOCOWYCH.

Czym jest Voruta? Voruta to naturalne wina owocowe, które od 1928 roku produkowane są według 
tradycyjnych litewskich receptur. Voruta oferuje prostotę wyboru. Kupując smak wiśni, wiemy, że 
możemy się spodziewać mocnego posmaku wiśniowego. 

Co możemy obiecać? Prosty, rozpoznawalny smak - dostajesz to, czego się spodziewasz.

VORUTA NATURALNE WINO WIŚNIOWE - wino wiśniowe, półsłodkie, w 100% naturalne. Wytwarzane od 
1927 roku według tradycyjnej litewskiej receptury. Zdobywca Złotego Medalu konkursu Produkt Roku 2010 
na Litwie. Intensywne, wyraziste winne aromaty, połączone ze smakiem dojrzałych wiśni. Wino polecane 
do dań z drobiu, kaczki oraz królika. Wino nadaje się również do przygotowania wina grzanego. Świetnie 
pasuje do dojrzewających serów Rekomendowana temperatura podawania: 14-16°C.

VORUTA NATURALNE WINO ARONIOWE - wino aroniowe, półwytrawne, w 100% naturalne, dojrzewające 
w dębowej beczce. Zdobywca Złotego Medalu konkursu Produkt Roku 2011 na Litwie. Długotrwałe starzenie 

Voruta  
naturalne wino wiśniowe

pojemność 0,75 l
ABV 10%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Voruta 
naturalne wino aroniowe 

pojemność 0,75 l
ABV 10%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Voruta naturalne wino 
z czarnej porzeczki 

pojemność 0,75 l
ABV 10%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.
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się wyraźnym aromatem rabarbaru i dobrze zbalansowanym, słodko-cierpkim smakiem. Wino to jest 
wspaniałym aperitifem, może być również łączone z daniami z łososia lub średnio dojrzewającymi 
serami. Zalecana temperatura podania: 10-12 ° C. Charakter: Półsłodkie

VORUTA NATURALNE WINO Z GRANATU - Naturalne wino z granatu wyróżnia się bogatą barwą 
i aromatem dojrzałych owoców, wiodącą nutą granatu i soczystych czerwonych jagód. To wino jest 
wspaniałym aperitifem, można je również łączyć z czerwonym mięsem, pikantnymi potrawami, serami 
i deserami. Zalecana temperatura serwowania: 12-14 °C.  Charakter: Półsłodkie.

VORUTA WINTERSPICE. Napój winny z czarnej porzeczki doprawiony przyprawami używanymi do 
gorącego wina - cynamonem, goździkami i kardamonem. Intensywny, bogaty w smaku i wyrazisty 
w aromacie. Wyczuwalne jagody i przyprawy. Podgrzać (nie gotować) przed spożyciem. Zalecana 
temperatura podania: 70-75°C.

VORUTA 
VORUTA NATURALNE WINO ŚLIWKOWE - naturalne wino śliwkowe jest 

przygotowywane przy użyciu klasycznej technologii produkcji wina, aby uchwycić 
intensywny kolor i smaki dojrzałych śliwek. Naturalne wino śliwkowe o wyraźnym, 

czerwonawym kolorze ma intensywny aromat dojrzałych śliwek i słodkawy, 
orzeźwiający smak. Smak wina dobrze komponuje się z daniami z białego mięsa 

i przystawkami. Rekomendowana temperatura podawania: 10-12° C.

VORUTA NATURALNE WINO Z RABARBARU - Wino to wytwarza się z rabarbaru 
uprawianego w Europie Północnej przy użyciu klasycznej technologii produkcji w celu 

uchwycenia intensywnego i orzeźwiającego smaku. Naturalne wino rabarbarowe charakteryzuje 

Voruta 
Winterspiece

pojemność 0,75 l
ABV 8,5%

w kartonie 12 szt.
na palecie 576 szt.

Voruta 
naturalne wino śliwkowe

pojemność 0,75 l
ABV 9%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Voruta naturalne wino 
z rabarbaru

pojemność 0,75 l
ABV 11%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

Voruta naturalne wino 
z granatu

pojemność 0,75 l
ABV 12%

w kartonie 12 szt.
na palecie 480 szt.

VORUTA BLOSSOMS ROSE – delikatny różowy, aromatyzowany napój owocowy wykonany 
z mieszanki wina z wiśni, jabłka, wzbogacone naturalnym ekstraktem z kwiatu róży. VORUTA 
BLOSSOM ROSE najlepiej smakuje lekko schłodzona w temperaturze 10-12 stopni, z dodatkiem 
świeżych jagód lub truskawek.

VORUTA BLOSSOMS WHITE –lekki i orzeźwiający, aromatyzowany napój owo-
cowy powstały z mieszanki wina z jabłek, soku z pigwy z dodatkiem naturalnego 
ekstraktu z kwiatu lipy. Najlepiej smakuje lekko schłodzony w temperaturze od 10 
do 12 stopni, udekorowana liściem mięty, kawałkiem świeżego jabłka lub cytryny.

VORUTA

Voruta Blossoms 
półwytrawne 

pojemność 0,75 l
ABV 7%

w kartonie 12 szt.
na palecie 576 szt.

Voruta Blossoms 
półwytrawne 

pojemność 0,75 l
ABV 7%

w kartonie 12 szt.
na palecie 576 szt.
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Voruta Blossom 
Sparkling White

Lekkie, musujące, białe wino jabł-
kowe z dodatkiem soku z pigwy 
i syropu z kwiatu lipy.

Rekomendujemy podawać schło-
dzone do 8°C w szerokiej szklance 
z kostkami lodu i przybrane listka-
mi mięty lub plasterkiem świeżych 
owoców takich jak jabłko, cytryna.

Charakter: Półwytrawne

Voruta Blossom Sparkling 
Rose

Lekkie, musujące, różowe wino 
wiśniowe i jabłkowe z dodatkiem 
soku z dzikiej róży.

Rekomendujemy podawać schło-
dzone do 8°C w szerokiej szklance 
z kostkami lodu i przyozdobione 
świeżymi wiśniami, malinami lub 
innymi owocami.

Charakter: Półsłodkie

Voruta Blossom  
Sparkling white

pojemność 0,75 l
ABV 6%

w kartonie 12 szt.
na palecie 384 szt.

Voruta Blossom  
Sparkling Rose

pojemność 0,75 l
ABV 6%

w kartonie 12 szt.
na palecie 384 szt.

FRANKLIN&SONS
FRANKLIN&SONS INDIAN TONIC. Delikatna mieszanka gazowanej wody ze Staffordshire, naturalnego ekstraktu z kory chinowca z Ekwadoru i najlepszego brytyjskiego 
cukru. Otwierając butelkę przepełnioną orzeźwieniem, dostarcza słodkiego aromatu i orzeźwiająco świeżego smaku toniku, który jest subtelnie gorzki i niesie smak 
najlepszych alkoholi na podniebieniu. Produkt bezglutenowy.

FRANKLIN&SONS GINGER BEER. Ten wielokrotnie nagradzany klasyczny brytyjski napój z akcentem pięknie łączy słodką, słodową charakterystykę z ostrą cytrusową nutą, a ciepłe 
odcienie imbiru przenoszą do rozgrzewającego zakończenia. Po słodkim i słodowym aromacie szybko następuje świeżość cytryn.

FRANKLIN & SONS ELDERFLOWER & CUCUMBER TONIC  Czarny bez, dzięki swojej naturalnej delikatnej słodyczy jest perfekcyjnym partnerem dla koktajli z dodatkiem win. 
Ogórek oferuje zaskakującą świeżość z delikatnym odcieniem goryczy chininy. Połączony z czarnym bzem dodaje wigoru letnim drinkom. Idealnie komponuje się z ginami o cytru-
sowych posmakach cytryny, limonki czy grejpfruta. Równie dobrze współpracuje też z wytrawnymi wermutami o nutach kwiatowych.

FRANKLIN & SONS ROSEMARY & BLACK OLIVE TONIC. Cierpki smak czarnej oliwki wspaniale równoważy słodsze nuty, typowe dla mocnych win, takich jak sherry, porto czy vermouth 
lub ginu na bazie ziół. Posiada delikatny aromat i idealnie komponuje się z wyborem zarówno słodkich oraz wytrawnych alkoholi. Smakuje wspaniale ze śródziemnomorskimi ginami. Miesza 
się nienagannie ze słodkimi wermutami ziołowymi i sherry oloroso.

FRANKLIN & SONS RHUBARB & HIBISCUS TONIC. Wyborny rabarbar wprowadza szczodry i świeży, cierpki smak, a kwiat hibiscusa zapewnia wyszukany posmak. Ten tonic o pięknym różowym 
odcieniu wydobywa najlepsze korzenne tony ginów, likierów z dodatkiem imbiru oraz pszenicznej wódki z nutą wanilii. Występuje w parze z mocno przyprawionymi ginami o ciężkich nutach cynamonu, 
kardamonu i anyżu. Wspaniale łączy się z wódką na bazie pszenicy z naturalnymi nutami waniliowymi.

Indian Tonic Water

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Ginger Beer

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Elderflower & Cucumber 
Tonic 

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Rosemary & Black Olive 
Tonic 

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Rhubarb & Hibiscus Tonic 

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.
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PIWOFRANKLIN&SONS 1886 COLA. Inspirując się wyjątkowymi kombina-
cjami smakowymi odkrytymi po raz pierwszy przez rodzinę Franklin 

w 1886 roku, Cola jest smakowita i interesująca. Pikantna słodycz 
pochodzi z mieszanki ponad 30 różnych ziół i przypraw, zrównoważonych 

wanilią i ziarnami kolumbijskiej kawy.

ROSE LEMONADE wydobywa to, co najlepsze z angielskich płatków róży, 
soku z cytryny i brytyjskiego buraka cukrowego, aby wnieść kwiatowy smak 

na Twoje podniebienie. Idealny na lód na każdą okazję.

FRANKLIN&SONS
MANDARIN MIXER WITH GINGER Cytrusowa odmiana tradycyjnego Ginger Ale. Jasna mandarynka 
wnosi aromatyczny element do lekkiej sody imbirowej. Niskocukrowy i mocno nagazowany, aby 
stworzyć idealny wszechstronny mikser. Mandarynka podbija aromatyczną słodycz, aby wyróżnić 
alkohol, z którym jest połączona. Tradycyjnie łączony z ciemnymi i stażonymi alkoholami, imbir 
nadaje finiszowi subtelne, pikantne ciepło.

PINEAPPLE MIXER WITH ALMOND Lekki, niskocukrowy mikser z nutami smakowymi inspirowanymi 
popularnymi rumami używanymi do koktajli typu Tiki. Idealnie komponuje się z wybranymi spiced 
rumami, tworząc lekką i tropikalną pozycję. Ananas dopełnia ciepło rumu, podczas gdy migdały dodają 
dymnego wykończenia, nadającego głębi. Limonka balansuje, tworząc dobrze zaokrąglony mikser.

Rose Lemonade

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Mandarin Mixer with 
Ginger

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

Pineapple Mixer with 
Almond

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

1886 Cola

pojemność 0,2 l
ABV 0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 3072 szt.

WHITE ALE. Idealnie zbalansowane piwo pszeniczne, z aromatami owoców i goździków połączone 
w harmonii z kwaśnym smakiem prawdziwego piwa pszenicznego.Chmiel/słód: Słód pszeniczny, 
jęczmienny i chmielowy. Kolor: Mętny, jasno-żółty, lekko słomkowy kolor, naturalny osad, mocna, 
gęsta biała pianka. Smak: Owocowo-kwiatowy, lekka kwaskowatość i goryczka, pikantny.

ORIGINAL PILSNER. Pilsener w stylu niemieckim, niezwykle łagodny smak i aromat, doskonale 
zbalansowane piwo. Wyraźna chmielowa goryczka uzupełnia nuty słodowe, nadając piwu lekkości. 
Chmiel/słód: Dwa rodzaje słodu jęczmiennego (pilsnerski i monachijski), jęczmienny browarny, 
aromatyczny Saphir, Noble i gorzki chmiel. Kolor: Przejrzysty, jasnozłoty kolor, długotrwała biała piana. 
Smak: Łagodny, rześki, z wyczuwalną lekką chmielową goryczką oraz lekkimi nutami słodowymi.

TRADITIONAL BOCK. Popularny Koźlak! Piwo z Gubernji jest jasnym, 
„łatwym” do picia piwem o delikatnym słodowym aromacie i zrówno-
ważonym smaku. Chmiel/słód: Słód jęczmienny, jęczmień browarny, 
słód jęczmienny karmelowy, kasza kukurydziana, chmiel aromatyczny 
i gorzki. Kolor: Przejrzysty, złotawy kolor piwa z białą, gęstą i długo utrzy-
mującą się pianą. Smak: Pełne treści słodowe, lekkie tony karmelowe, lekka 
chmielowa goryczka, długo utrzymujący się słodki posmak.

EXTRA LAGER. To piwo doskonale równoważy umiarkowaną słodycz słodu i chmie-
lową goryczkę. Użyty do produkcji chmiel Saphir uzupełnia piwo o dojrzałym smaku 
oraz świeżym i lekko słodkim aromacie. Chmiel/słód: Dwa rodzaje słodu jęczmiennego 
(pilsnerski i monachijski), jęczmienny browarny, aromatyczny Saphir i gorzki chmiel. Kolor: Złoty 
kolor, przezroczysta, długo utrzymująca się miękka kremowa pianka. Smak: Rześki, orzeźwiający, 
dobrze zbalansowany.

GUBERNIJA

White Ale 
[witbir]

pojemność 0,5 l
ABV 4,8%

w kartonie 20 szt.
na palecie 800 szt.

Original Pilsner 
[pilsener]

pojemność 0,5 l
ABV 4,6%

w kartonie 20 szt.
na palecie 800 szt.

Traditional Bock 
[koźlak]

pojemność 0,5 l
ABV 6%

w kartonie 20 szt.
na palecie 800 szt.

EXTRA Lager

pojemność 0,5 l
ABV 5,2%

w kartonie 20 szt.
na palecie 800 szt.

Gorycz

Mętność

Kolor

Gorycz

Mętność

Kolor

Gorycz

Mętność

Kolor

Gorycz

Mętność

Kolor
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KWAS
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GUBERNIJA BREAD KVASS DARK RYE to wysokiej jakości naturalny 
kwas chlebowy, produkowany w najstarszym browarze na Litwie, 

założonym w 1665 roku, na bazie tradycyjnej receptury, z prawdziwego 
ciemnego, żytniego pieczywa, wypiekanego specjalnie na potrzeby 

produkcji, a następnie obrumienianego w celu uzyskania głębokiego, 
bogatego smaku.  Napój wytwarzany tylko z naturalnych składników, bez 

użycia środków konserwujących czy sztucznych dodatków.

Naturalny kwas chlebowy świetnie gasi pragnienie i przynosi natychmiastowe 
orzeźwienie, ponadto wyśmienicie smakuje oraz jest bogaty w wit. B, cynk i pożyteczne 

dla organizmu człowieka bakterie, powstałe w wyniku stosowanej w procesie produkcji 
naturalnej fermentacji. Jedyny na rynku polskim naturalny kwas chlebowy dostępny w puszce, 

a także w butelce szklanej. 

Oryginalny kwas litewski, uzyskiwany w procesie naturalnej fermentacji zbóż (żyto, jęczmień). Pro-
dukowany przez uznany browar litewski z wieloletnimi tradycjami, posiada słodki smak uwielbiany 
przez dzieci i członków całej rodziny. Pasuje na wszystkie okazje, smaczny i orzeźwiający. Pojemne 
opakowanie 1,5 l wystarczy dla całej rodziny, świetny stosunek ceny do jakości. Produkt oferowany 
w ciągłej dostawie – termin ważności 120 dni.

GUBERNIJA RUGILE

Bread Kvass 
Dark Rye

pojemność 0,5 l
ABV 0,0%

w zgrzewce 24 szt.
na palecie 1728 szt.

Bread Kvass 
Dark Rye

pojemność 0,5 l
ABV 0,0%

w kartonie 20 szt.
na palecie 800 szt.

Rugile

pojemność 1,5 l
ABV 0,0%

w kartonie 6 szt.
na palecie 480 szt.
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