


Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino  
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało  
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Pełen delikatnej słodyczy, doskonale 
orzeźwiający typ lekko musującego 
Frizzante o jasnozłotym kolorze i nie-
zwykle świeżych nutach owocowych aro-
matów. Jest wyśmienitym towarzyszem 
wieczornych spotkań. Szczególnie spra- 
wdzi się jako doskonały aperitif. Pamiętaj 
podawać je mocno schłodzone.

Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało 
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Wytrawne wino z regionu Orvieto usytu-
owanego w Umbrii to wyborny przykład 
świeżości i lekkości, jakie ofiarują wina  
z tego regionu. Jego owocowe nuty dają 
dużą przyjemność z degustacji. Orvieto 
to jedno z najpiękniejszych i najstarszych 
miast we Włoszech, tuż przy granicy  
z Toskanią. Wina z Orvieto nazywane są 
poetycko „słońcem Włoch w butelce”.

Półwytrawne słynne włoskie wino musu-
jące zbudowane ze szczepu Glera. Wino 
charakteryzuje się jasnozłotą barwą  
i bardzo świeżymi, owocowymi aroma-
tami, które dają niezwykłe orzeźwienie  
i przyjemnie rozgaszczającą się słodycz  
na zakończenie. Jest to idealna propozycja 
dla tych, którzy lubią delikatną słodycz  
na podniebieniu.

Pełen delikatnej słodyczy, doskonale 
orzeźwiający typ lekko musującego 
Frizzante o różowawym kolorze i nie-
zwykle świeżych nutach owocowych aro-
matów. Jest wyśmienitym towarzyszem 
wieczornych spotkań. Szczególnie spra- 
wdzi się jako doskonały aperitif. Pamiętaj 
podawać je mocno schłodzone.

Casa Pecunia Prosecco
Spumante DOC

Casa Pecunia  
Frizzante Bianco

Casa Pecunia Prosecco 
Classico DOC Magnum

Casa Pecunia  
Orvieto Classico DOC

Casa Pecunia Prosecco 
Delicato DOC

Casa Pecunia  
Frizzante Rose

Casa Pecunia

Casa Pecunia

Casa Pecunia

Casa Pecunia

Casa Pecunia

Casa Pecunia

0,20L CAS-BWT-PSPUM-M
0,75L CAS-BWT-PSPUM-N

0,75L CAS-BPS-FBIAN-N

1,50L CAS-BWT-PSPUM-P

0,75L CAS-BWT-OCLAS-N

0,75L CAS-BPW-PDSEC-N

0,75L CAS-RPS-FROSE-N

W W

PS

Casa Pecunia Moscato Dolce to wspaniałe 
delikatnie słodkie wino, przyjemnie mu-
sujące, o jasnosłomkowej barwie chara- 
kterystycznej dla gron szczepu Moscato. 
Wino wyzwala bardzo aksamitny bukiet 
owocowy, co w połączeniu z naturalnymi 
bąbelkami powoduje wrażenie niesamo-
witego orzeźwienia. W smaku słodkie, 
żywe i świeże.

Casa Pecunia Moscato 
Spumante Dolce
Casa Pecunia

0,75L CAS-BSL-MSDOL-N S W

PW

PS

Słynne, włoskie wino Prosecco w rzadkiej 
różowej odmianie, wyprodukowane z wino-
gron szczepu Glera  z dodatkiem Pinot Nero. 
Wino o jasnoróżowym kolorze z delikatnymi 
i trwałymi bąbelkami. Przyjemny i pachnący 
bukiet owocowy z nutami truskawek daje 
idealne orzeźwienie i rześkie zakończenie.

Casa Pecunia Prosecco
Rose Spumante DOC
Casa Pecunia

0,75L CAS-RWT-PRSPU-N W

WŁOCHY

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

WŁOCHY

Casa Pecunia Prosecco Diamond Edition re-
prezentuje wyjątkowy charakter słynnego
włoskiego Prosecco DOC. Wyróżnia się 
jasnozłotą barwą z przyjemnym i pach-
nącym bukietem owocowym, który daje 
niezwykłe orzeźwienie i rześkie zakoń-
czenie. Jest idealne na co dzień, doskonale 
sprawdzi się jako aperitif. Podawać schło-
dzone 8-10 C.

Casa Pecunia Prosecco ROSÉ Diamond 
Edition reprezentuje wyjątkowy charakter
różowego Prosecco DOC, który wyróżnia 
się jasnoróżową barwą z przyjemnym  
i pachnącym bukietem owocowym. 
Wyczuwalne aromaty truskawkek wraz  
z nutami kwiatowymi, dają idealne orzeź-
wienie i rześkie zakończenie. Podawać 
schłodzone 8-10 C.

Casa Pecunia ‚Diamond’ 
Prosecco Spumante DOC

Casa Pecunia  ‚Diamond’  
Prosecco Rose Spumante DOC

Casa Pecunia Casa Pecunia

0,75L CAS-BWT-CPDPS-N 0,75L CAS-RWT-PDPRS-NW W
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FRANCJA

Wino Casa Pecunia Rosato powstało z wi-
nogron, które dojrzewały w winnicach na
malowniczych wzgórzach Toskanii. Ła-
godny śródziemnomorski klimat regionu  
i wyjątkowe terroir sprawiają, że kompo-
zycja wina jest niezwykła. Soczyste aro-
maty słodkich poziomek, dojrzałych wiśni 
i żółtych gruszek idealnie komponują się 
z przyjemnymi nutami grejpfruta.

Półwytrawne wino o rubinowej barwie. 
Gładkie taniny i owocowo-kwiatowy bukiet 
sprawiają, że zadowoli ono niejednego mi-
łośnika wina. Do produkcji wykorzystuje się 
tylko ręcznie zbierane grona. Nazwa Primiti-
vo pochodzi od łacińskiego słowa „primati-
vus” co oznacza „wczesne dojrzewanie” i jest 
to charakterystyczne dla winorośli, której 
owoce są zbierane już pod koniec sierpnia.

Półwytrawne wino o rubinowej barwie. 
Gładkie taniny i owocowo-kwiatowy bukiet 
sprawiają, że zadowoli ono niejednego mi-
łośnika wina. Do produkcji wykorzystuje się 
tylko ręcznie zbierane grona. Nazwa Primiti-
vo pochodzi od łacińskiego słowa „primati-
vus” co oznacza „wczesne dojrzewanie” i jest 
to charakterystyczne dla winorośli, której 
owoce są zbierane już pod koniec sierpnia.

Wino wytrawne o rubinowo-czerwonej 
sukni i złożonych aromatach owocowo-
-kwiatowych, z nutami przypraw i orze-
chów laskowych. Dobrze zharmonizowane 
i aksamitne, o pełne strukturze i gładkich 
taninach, prezentuje przyjemne owocowe 
smaki. Chianti Ruffino jest rozpoznawane 
przez miłośników wina na całym świecie 
jako ambasador Toskanii.

Półwytrawne wino charakteryzuje się 
głęboką rubinową barwą o kuszących 
aromatach jeżyny i jagody, będące ideal-
nym przykładem typowych sycylijskich 
smaków. Nero d’Avola jest najważniejszą 
odmianą winorośli na Sycylii. Nazwa po-
chodzi od Avola – miasteczka w południo-
wo-wschodniej Sycylii, a Nero nawiązuje 
do bardzo ciemnego koloru wina.

Wino wytrawne, niezwykle lekkie i de-
likatne, w kolorze jasnosłomkowym. 
Owocowy i kwiatowy bukiet dominuje 
aromatem zielonego jabłka i łąkowymi 
kwiatami. Gładkie, orzeźwiające aromaty 
z delikatną strukturą i kwasowością. Ofe-
ruje unikalny mineralny charakter, na fini-
szu długie i pachnące, z nutą migdałową.

Wytrawne aromatyczne wino, do którego 
powstania użyto jedynie tradycyjnych 
toskańskich szczepów – dominującego 
Sangiovese, a dla wzmocnienia charak-
teru Canaiolo i Ciliegiolo – dzięki którym 
otrzymuje ono żywy rubinowy kolor oraz 
intensywny owocowy bukiet z wiśniowy-
mi nutami.

Casa Pecunia  
Rosato Di Toscana IGT

Bag-In-Box Casa Pecunia 
Primitivo IGT

Casa Pecunia  
Primitivo IGT

Ruffino  
Chianti DOCG

Casa Pecunia  
Nero D’avola DOC

Ruffino  
Orvieto Classico DOC

Casa Pecunia  
Chianti DOCG

Casa Pecunia

Casa PecuniaCasa Pecunia Ruffino

Casa Pecunia

Ruffino

Casa Pecunia

0,75L CAS-RPW-RDTOS-N

3,00L CAS-CPW-BIBPR-P0,75L CAS-CPW-PRIMI-N 0,75L RUF-CWT-CHIAN-N

0,75L CAS-CPW-NDAVO-N

0,75L RUF-BWT-OCLAS-N

0,75L CAS-CWT-CHIAN-N

Wytrawne wino powstałe ze szczepu 
Macabeo. Charakteryzuje się jasnozłotą 
barwą ze świetlistymi refleksami. Ele-
ganckie połączenie aromatów soczystych 
owoców tropikalnych z delikatnym po-
smakiem miodu.

Półwytrawne wino o pięknej ciemnoczer-
wonej barwie. Doskonale zbudowane, 
o aromacie maliny, truskawki, z nutami 
dębu i cynamonu. W smaku wyczuwalne 
czerwone owoce, z długim przyjemnym 
finiszem.

Wytrawne wino, które charakteryzuje 
głęboka, ciemna, wiśniowa szata oraz de-
likatny, lekki i przyjemny bukiet. W ustach 
jest subtelne i aksamitne. Wyczuwalne 
aromaty truskawek i żurawin z nutami 
dębu i cynamonu.

Pena Tejo Dry  
Macabeo

Pena Tejo Semi  
Dry Bobal & Tempranillo

Pena Tejo  
Dry Bobal & Tempranillo

Bodega Covinas Bodega CovinasBodega Covinas

0,75L PNT-BWT-DMACA-N 0,75L PNT-CPW-SDBTE-N0,75L PNT-CWT-DBTEM-N

Wino wytrawne pochodzące z serca 
regionu Veneto, o jasnosłomkowej bar-
wie i owocowo-kwiatowym aromacie.  
W ustach rześkie i łatwe w piciu co daje 
dużo przyjemności z degustacji. Nazwa 
szczepu Pinot Grigio pochodzi od francu-
skiego słowa „pinot” oznaczającego szy- 
szkę, z uwagi na kształt jego gron, nato-
miast „grigio” po włosku znaczy szary.

Casa Pecunia  
Pinot Grigio Doc
Casa Pecunia

0,75L CAS-BWT-PGRIG-N W

PW

PW

PW

W

W

PW

W W W PW

WŁOCHY

Wino półsłodkie musujące w bladozłotym 
kolorze, z eleganckimi drobnymi bąbelka-
mi przepełnionymi zapachem kwiatów. 
Wyczuwalne są również aromaty białych 
owoców, jabłek i migdałów. W ustach 
okrągłe, świeże i harmonijne.

Charles De Beacour  
Demi Sec
Compagnie Française Des Grands Vins

0,75L CDB-BPS-CDSEC-N PS

Wytrawne musujące wino o barwie złota. 
Wyczuwalny aromat cytrusów i jabłek,  
z nutą soczystych truskawek. Aksamitny 
smak z przyjemnym, owocowym finiszem 
oraz z długotrwałym posmakiem drob-
nych, delikatnych bąbelków.

Charles De Beacour  
Brut
Compagnie Française Des Grands Vins

0,75L CDB-BWT-CBRUT-N W

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkieW - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Szampan o jasnej złocistej barwie, deli-
katnych i trwałych bąbelkach. Jest orzeź-
wiający, aromatycznie pachnący gruszką 
oraz świeżym chrupiącym pieczywem, zaś 
w smaku rześki, zrównoważony, o długim 
zakończeniu. Brut Mosaique to kupaż 
dominującego owocu Chardonnay, oraz 
szczepów Pinot Noir oraz Pinot Meunier. 

Jacquart Mosaique Brut 
Champagne + Gift Box
Jacquart

0,75L JCQ-BWT-MBCHA-N-240
0,75L+GIGTBOX
            JCQ-BWT-MBCHA-N-557

W

Włoskie wino Pinot Grigio Viviano pochodzi 
 z regionu Trentino Alto Adige. Urzeka swoją 
świeżością i soczystością. Wyjątkowy klimat 
nadał winu złoto-słomkową barwę z deli-
katnymi, zielonkawymi refleksami. W nosie 
wyczuć można aromaty owoców cytruso-
wych, soczystej brzoskwini oraz zielonego 
jabłka. Charakteryzuje się łagodnym sma-
kiem oraz zrównoważoną kwasowością, 
która przyjemnie przyjemnie odświeża. 

Viviano   
Pinot Grigio
Viviano

0,75L VIV-BPW-PGRIG-N PW

WŁOCHY

Primitivo Viviano powstało w 100% z wi-
nogron odmiany Primitivo uprawianych 
w słonecznej Apulii we Włoszech. Cha-
rakteryzuje się głęboko rubinową barwą  
i intensywnym aromatem.  W bukiecie wy-
czuwalne są nuty marmolady śliwkowej, 
dojrzałych czereśni i jeżyn oraz akcenty 
pieprzu. W ustach wino jest wyraziste,  
 o dużej zawartości garbników i posma-
kiem dojrzałych owoców leśnych. 

Viviano   
Primitivo
Viviano

0,75L VIV-CPW- PRIM-N PW

HISZPANIA

Wytrawne wino, które charakteryzuje głę-
boka, wiśniowa szata oraz delikatny, lekki
i przyjemny bukiet. Aromaty ewoluują od 
owoców czereśni i jeżyny przez wanilię, 
dębinę oraz nuty balsamiczne. Taniny 
okrągłe i aksamitne.

Pena Tejo  
Dry Red Reserva
Bodega Covinas

0,75L PNT-CWT-DRRES-N W
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HISZPANIA HISZPANIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

3L
Alto Barrica  
Gran Reserva 3L
Alto Barrica

3L ALT-CWT-DGRES-P-094 W

5L
Alto Barrica  
Gran Reserva 5L
Alto Barrica

5L ALT-CWT-DGRES-P-100 W

Półsłodkie wino o jasnosłomkowej bar-
wie, wytworzone z wyjątkowego szczepu 
Macabeo. Urzeka aromatami tropikalnych 
owoców i zielonego jabłka, z delikatnymi 
nutami miodu i mięty w tle. Świeżość za-
czyna się w ustach, a słodkie wykończenie 
daje przyjemność z każdego łyku. Poleca-
my podawać schłodzone.

Półwytrawne wino wytworzone wyłącznie 
z hiszpańskich winorośli szczepu Bobal. 
Wino o wiśniowym kolorze z fioletowymi 
refleksami. Aromatyczny bukiet dojrzałych 
wiśni i malin, z przyjemnymi nutami mięty 
nadaje mu niezwykłą świeżość. W smaku 
idealnie wyważone, z delikatną słodyczą 
na zakończeniu.

Półwytrawne wino prezentuje doskonałe 
połączenie świeżości i młodości poprzez 
swój jasnosłomkowy kolor. Ukazuje pełen 
zakres aromatów owoców cytrusowych, 
zielonego jabłka i owoców tropikalnych, 
połączonych z lekkimi nutami karmelu 
oraz gruszek. Świeży smak o jedwabistym 
wykończeniu i bardzo delikatnych nutach 
słodyczy.

Półsłodkie wino powstałe winorośli 
szczepu Bobal, charakterystycznych dla 
Hiszpanii. Wino o niepowtarzalnym cze- 
rwonym kolorze, z fioletowymi refleksa-
mi. Zachwyca aromatem dojrzałych wiśni  
i malin, połączonych z delikatnymi nutami 
świeżości. Wyjątkowo dobrze wyważone 
w ustach, ciepłe i jedwabiste, dające przy-
jemność z degustacji.

Alto Barrica  
Semi Sweet White

Alto Barrica  
Semi Dry Red

Alto Barrica  
Semi Dry White

Alto Barrica  
Semi Sweet Red

Alto Barrica Alto BarricaAlto BarricaAlto Barrica

0,75L ALT-BPS-SSWHI-N 0,75L ALT-CPW-SDRED-N0,75L ALT-BPW-SDWHI-N0,75L ALT-CPS-SSRED-NPS PS PW PW

Wino pochodzące z wyjątkowego terroir 
Hiszpanii, starzone co najmniej 9 miesięcy 
w dębowych beczkach. Wino o pięknej,  
rubinowej barwie z delikatnymi fiole-
towymi refleksami. Wyczuwalne inten-
sywne niuanse soczystych owoców z wy-
raźnymi aromatami śliwek i czerwonych 
porzeczek. W smaku głębokie, wyraziste  
z eleganckimi akcentami dębu.

Alto Barrica  
Crianza
Alto Barrica

0,75L ALT-CWT-DCRIA-N W

Wino pochodzące z wyjątkowego terroir 
Hiszpanii, starzone przez co najmniej  
24 miesiące w dębowych beczkach. Wino 
klasyczne, eleganckie, łączące w sobie moc 
owoców z bogactwem i intensywnością 
aromatów. Wyczuwalne dojrzałe owoce 
ciemnych śliwek i czerwonych porzeczek  
z wyraźnym akcentem tostów.

Alto Barrica  
Reserva
Alto Barrica

0,75L ALT-CWT-DRESE-N W

Wino pochodzące z wyjątkowego terroir 
Hiszpanii, starzone co najmniej 36 mie-
sięcy w dębowych beczkach. Wino kla-
syczne, eleganckie, łączące moc owoców 
z bogactwem i intensywnością aromatów. 
Wyczuwalne dojrzałe, soczyste owoce  
z lekką nutą tostów i niuansami czekolady. 
Na podniebieniu finezyjne z doskonale 
zbalansowaną kwasowością.

Alto Barrica  
Gran Reserva
Alto Barrica

0,75L ALT-CWT-DGRES-N W

Wino o lśniącej czerwonej barwie dopełnione eleganckim bukie-
tem z wyłaniającymi się waniliowymi nutami. Na podniebieniu wino 
jest kompletne, o dobrze wyważonej i nasyconej strukturze. Reserva  
po fermentacji stabilizuje się przez rok, aby później dojrzewać przez przynajmniej  
4 lata, z czego nie krócej niż rok w dębowych beczkach.

Cava Alto Barrica to wino musujące, wyprodukowane z winogron pochodzących z Penedes, 
zgodnie z klasyczną metodą. Dzięki leżakowaniu w butelce zyskuje przyjemny świeży aromat 
owocowy oraz jasnożółtą barwę. W smaku odnajdziemy subtelną słodycz połączoną z przy-
jemnymi nutami cytrusowymi.

Alto Barrica 
Cava Brut

Alto Barrica 
Cava Semi Seco

Alto Barrica

Alto Barrica

0,75L ALT-BPW-CSSEC-N PW

0,75L ALT-BPW-CSSEC-N W

Wytrawne wino o barwie jaskrawo-ru-
binowej z bukietem aromatów świeżych 
czerwonych owoców oraz intensywnej, 
dojrzałej czarnej porzeczki i soczystych 
malin. Wino o zintegrowanej strukturze 
tanin i dobrze wyważonej kwasowości.  
W smaku harmonijne, o dobrej strukturze  
i przyjemnym, owocowym posmaku.

Wytrawne wino o jasnosłomkowej, opali-
zującej barwie. Dzięki mieszance szczepów 
wyczuwalne jest bogactwo aromatów, 
przede wszystkim owoców egzotycznych, 
kwiatów pomarańczy, ale także ziołowych 
niuansów kopru włoskiego i anyżu. Bukiet 
aromatów potwierdza się na podniebie-
niu, wzbogacony odczuciem krągłości  
i kwasowością.

Hoya de Cadenas Crianza  
Cabernet Sauvignon

Hoya de Cadenas Chardonny 
& Sauvignon Blanc

Vicente GandiaVicente Gandia

0,75L HOY-CWT-CCSAU-N0,75L HOY-BWT-CSBLA-N W W

Wino 111 Garnacha to połączenie soczy-
stych winogron szczepu Garnacha poraz 
niewielkiej dozy Cabernet Sauvignon, któ-
ra nadaje mu aksamitności i wyrazistości. 
Wino charakteryzuje się intensywnym bu-
kietem aromatów czerwonych i ciemnych 
owoców, takich jak maliny, truskawki i po-
rzeczki. W ustach jest doskonale zrównowa-
żone, delikatnie orzeźwiające dzięki akcen-
towi kwasowości i przyjemnie owocowe.

Wino 111 Chardonnay powstało w 100 % 
z owoców odmiany Chardonnay staran-
nie zbieranych w winnicach na północy 
Hiszpanii. Wyróżnia się jasno-złotą barwą 
i przyjemnym bukietem o aromatach 
słodkich jabłek i owoców tropikalnych. 
W ustach urzeka doskonałą równowagą 
między orzeźwiającą kwasowością, a na-
turalną słodyczą z owocową nutą. 

Bodegas Manzanos
‚111’ Garnacha

Bodegas Manzanos
‚111’ Chardonnay

Bodegas ManzanosBodegas Manzanos

0,75L BMA-CWT-GNAVA-N0,75L BMA-BWT-CNAVA-N W W
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Bogaty w owocowe aromaty dojrzałych gru-
szek, zielonych jabłek z delikatną nutą przy-
praw. Charakteryzuje się świeżością i wysoką 
naturalną kwasowością, dzięki czemu wino 
jest niezwykle aromatyczne i pełne w sma-
ku. Wino ecoGAIA jest w pełni ekologiczna, 
wytworzona przy użyciu naturalnych metod 
produkcji, ze szczególną troską o ziemię  
z której wzrasta winorośl.

Bogaty w owocowe aromaty dojrza-
łych wiśni oraz śliwek. Charakteryzuje 
się miękkimi taninami i niskim po-
ziomem kwasowości, dzięki czemu 
wino jest bardzo delikatne i przyjemne  
w smaku. Wino ecoGAIA jest w pełni ekolo-
giczna, wytworzona przy użyciu naturalnych 
metod produkcji, ze szczególną troską o ziemię  
z której wzrasta winorośl.

Charakteryzuje się świeżością i przy-
jemną naturalną kwasowością, dzięki 
czemu jest niezwykle aromatyczne  
i orzeźwiające w smaku. Wino ecoGAIA 
jest w pełni ekologiczna, wytworzona  
przy użyciu naturalnych metod pro-
dukcji, ze szczególną troską o ziemię  
z której wzrasta winorośl.

Eco Gaia Organic  
Semi Dry Verdejo

Eco Gaia Organic  
Semi Dry Tempranillo

Eco Gaia Organic  
Semi Dry Rose

Eco Gaia Eco GaiaEco Gaia

0,187L ECO-BPW-OSDVE-M
0,75L ECO-BPW-OSDVE-N

0,187L ECO-CPW-OSDTE-M
0,75L ECO-CPW-OSDTE-N0,75L ECO-RPW-OSDRO-NPW PW PW

EKOLOGICZNE HISZPANIA

EcoGAIA Prosecco D.O.C. Organic jest winem 
musującym w pełni ekologicznym i wegań-
skim, wytwarzanym z winogron Glera upra-
wianych zgodnie z zasadami upraw ekologicz-
nych. W zapachu odnajdziemy delikatny oraz 
złożony bukiet owocowy z nutami brzoskwini, 
zielonego jabłka i cytrusów. Na podniebieniu 
wyczuwalna świeżość oraz przyjemna kwaso-
wość. Finisz niezwykle orzeźwiający. 

Eco Gaia Organic  
Prosecco
Eco Gaia

0,75L EECO-BWT-OPROS-N W

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Coto de Imaz Reserva Blanco spędza 12 
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego, 
nieopiekanego, wyrabianego za pomocą 
gorącej pary. Podczas leżakowania w becz-
kach dochodzi do osadzania się osadu, który 
intensyfikuje złożoność smaku wina. Jest to 
wino produkowane w 100% z odmiany 
Chardonnay, ma słomkową barwę, wyrazi-
sty bukiet pełen aromatów owoców tropi-
kalnych oraz gładkie i trwałe podniebienie. 

Coto de Imaz Gran Reserva to kupaż dwóch 
lokalnych odmian: Tempranillo i Graciano. 
Starzone jest w beczkach z dębu francuskie-
go i amerykańskiego przez 24 miesiące. W 
butelkach spędza minimum 36 miesięcy, lecz 
niemal zawsze jest to dużo dłuższy okres. W 
kieliszku rubinowa barwa, w nosie aromaty 
czerwonych i ciemnych owoców wzboga-
cone nutami balsamicznymi, w ustach dużo 
miękkich garbników i przyjemny, długi finisz.

Coto de Imaz Reserva tworzone jest w 
100% ze słynnej odmiany Tempranillo. Le-
żakuje w beczkach z dębu amerykańskiego 
przez 15 miesięcy, a następnie dojrzewa w 
butelkach przez kolejne 18 miesięcy. Jest 
to wino o ceglastej szacie, intensywnych 
aromatach czerwonych owoców, wanilii, 
kawy i kakao oraz doskonałej równowadze 
w ustach. 

Coto de Imaz
Reserva Blanco

Coto de Imaz
Gran Reserva

Coto de Imaz
Reserva

El Coto De Rioja El Coto De RiojaEl Coto De Rioja

0,75L CDI-BWT-BRESE-N 0,75L CDI-CWT-GRESE-N0,75L CDI-CWT-RESER-NW W W

Wytrawne wino zbudowane w dominują-
cej mierze ze szczepu Viura. W trakcie de-
gustacji wino jest bardzo świeże, zarówno 
na nosie, jak i w ustach. Aromaty białych 
owoców ustępują podniebieniu o świe-
żym cytrusowym charakterze. W smaku 
lekkie i przyjemnie orzeźwiające, idealne  
na co dzień.

El Coto  
Blanco Rioja
El Coto De Rioja

0,75L ELC-BWT-BRIOJ-N W

Wytrawne wino barwy bladoróżowej, 
wpadającej w truskawkowe tony. W aro-
macie wyczuwalna słodycz, w szczegól-
ności nuty słodkich malin i delikatnie kon-
trująca kwasowość porzeczek. W smaku 
subtelne, pozostawia posmak truskawek  
i karmelu. Na podniebieniu świeże i sło- 
dkie z przyjemnym finiszem.

El Coto  
Rosado Rioja
El Coto De Rioja

0,75L ELC-RWT-RRIOJ-N W

Wytrawne wino prezentujące w kieliszku 
czysty, jasny kolor wiśni z przebłyskami 
granatu. Na nosie utrzymuje świeżość 
owocu, z nutami wanilii i aromatem pa-
lonego dębu. Na podniebieniu jest jedwa-
biste i trwale prezentując smak przypraw. 
Wino leżakowało 12 miesięcy w beczkach 
z dębu amerykańskiego oraz przynajmniej 
6 miesięcy w butelkach.

El Coto  
Crianza Rioja
El Coto De Rioja

0,75L ELC-CWT-CRIOJ-N W

6 win El Coto Crianza Rioja zamknięte  
w oryginalnej drewnianej skrzynce.  
Wytrawne wina z niezwykle udanego  
i wyjątkowego rocznika 2017 prezentują-
ce w kieliszku jedwabisty i trwały smak. 
Wina leżakowały co najmniej 12 miesięcy 
w beczkach z dębu amerykańskiego oraz 
przynajmniej 6 miesięcy w butelkach.

El Coto  Crianza Rioja  
+ Wooden Box
El Coto De Rioja

6x0,75L ELC-CWT-CRIOJ-N W
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Pontes de Rei - „Mosty Króla” - wino, które niczym mosty 
zbliża dwa brzegi, łącząc tradycyjne metody produkcji ze 

szlachetnymi odmianami winogron, oddaje zmysłowy 
klimat Portugalii.

Polskie Srebrne... błyszczy, lśni, iskrzy, 
migocze... Odbija swój blask w kielisz-
ku, wypełnionym aromatami suszonych  
śliwek, soczystych wiśni i malin  
skąpanych w słońcu polskiej winnicy.  
Kusi orzeźwiającą czarną i czerwoną 
porzeczką. Srebrne błyszczy owocami  
w czekoladowym woalu.

Polskie Srebrne... lśni, iskrzy,  
migocze... Odbija swój blask w kieliszku,  
wypełnionym aromatem soczystych  
brzoskwini, moreli, dojrzałych jabłek  
i gruszek skąpanych w słońcu polskiej 
winnicy. Kusi orzeźwiającymi nutami 
liczi, agrestu oraz słodyczą dojrzałych  
mandarynek. Srebrne błyszczy owocami  
w kwiatowym woalu.

Srebrne  
Cuvee Rouge

Srebrne  
Cuvee Blanc

Srebrna GóraSrebrna Góra

0,75L PDR-BPW-SDWHI-N

0,75L SRN-CWT-CROUG-N0,75L SRN-BWT-CBLAN-N

0,75L PDR-CPW-SDRED-N0,75L PDR-RPW-SDROS-N

W W

PWPW PW

HISZPANIA

HISZPANIA PORTUGALIA

POLSKA

Porto o głębokim rubinowoczerwonym 
kolorze z refleksami granatu. Klasyczny, 
intensywny nos z aromatami czarnych 
owoców. W smaku mocne, energiczne, 
o świeżych owocowych nutach i długim, 
przyjemnym finiszu. Wino wzmacniane, 
deserowe.

Croft Fine Ruby Port

Croft Port

0,75L CRO-POR-FRPOR-N S

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Wino półwytrawne od samego początku 
urzeka aksamitnymi cytrusowymi nutami 
uzupełnionymi kwiatowymi akcentami, 
które powodują uczucie odprężenia i re-
laksu. W smaku doskonale zbalansowane 
ze świeżym i rześkim finiszem.

Wino zaprasza bogatym aromatem czer-
wonych owoców wiśni i śliwki, wzboga-
cony nutą przypraw przechodzi w miękki 
owocowy finisz. Dzięki wyrazistym nutom 
czerwonych owoców wino daje uczucie 
przyjemności i relaksu.

Od samego początku wino urzeka świeżymi 
nutami czerwonych owoców w szczegól-
ności truskawki i jagody. Dzięki swojemu 
delikatnemu, lecz trwałemu smakowi, jest  
to wino, które powoduje uczucie odprężenia  
i relaksu. W smaku zbalansowane, idealnie 
orzeźwiające i niezwykle aromatyczne.

Wino półwytrawne z portugalskiego re-
gionu Minho. Vinho Verde w tłumaczeniu 
z języka portugalskiego oznacza „zielone 
wino”, co odnosi się przede wszystkim  
do młodości i świeżości tego wina. W sma-
ku lekkie i rześkie, z naturalnie przyjemnie 
zrównoważoną kwasowością.

Gatao Vinho  
Verde Bordalesa
Vinhos Borges

0,75L GAT-BPW-VVBOR-N PW

Półwytrawne młode wino o rubino-
wej barwie i owocowych aromatach,  
w szczególności ze świeżymi czerwonymi 
owocami. W smaku delikatnie słodkawe, 
świeże o niezwykle owocowym finiszu. 
Bardzo przyjemne w degustacji ze względu  
na swoją lekkość i elegancję.

Gatao Vinho  
Tinto Bordalesa
Vinhos Borges

0,75L GAT-CPW-VTBOR-N PW

Wytrawne wino musujące o typowych wa-
lorach dla Cava. Cechuje je jasny, słomko-
wo-żółty kolor przecinany drobnymi i de-
likatnymi bąbelkami. Wyczuwalny czysty i 
cytrusowy aromat z nutami kwiatowymi. 
Wyważony i długotrwały smak. Przyjem-
na, łaskocząca obecność na podniebieniu 
i towarzyszący jej czysty, orzeźwiający 
posmak.

Wino o lśniącej czerwonej barwie dopeł-
nione eleganckim bukietem z wyłania-
jącymi się waniliowymi nutami. Na pod-
niebieniu wino jest kompletne, o dobrze 
wyważonej i nasyconej strukturze. Reserva  
po fermentacji stabilizuje się przez rok, 
aby później dojrzewać przez przynajmniej  
4 lata, z czego nie krócej niż rok w dębo-
wych beczkach.

Wino wytrawne o rubinowej barwie z wy-
jątkowo delikatnym balsamiczno-kwiato-
wym aromatem. Na podniebieniu wino 
jest kompletne, właściwe dla klasycznego 
stylu Rioja. Wino ukazuje pełne i słodkie 
owoce z bardzo przyjemnym zakończe-
niem. Odświeżający, elegancki i atrakcyjny 
styl. 

Wytrawne wino musujące typu Cava  
w odmianie rosé o łososiowej barwie  
z wyraźnym i czystym owocowym aroma-
tem. Wypełniają je małe, delikatne bą-
belki, zwieńczone pełną i trwałą koroną. 
W ustach wyczuwalne czerwone owoce 
okraszone akcentami maślanymi. Deli-
katne musowanie podkreśla długotrwały 
i przyjemny posmak.

Federico Paternina
Banda Azul Cava Brut

Federico Paternina 
Reserva Rioja

Federico Paternina 
Crianza Rioja

Federico Paternina Banda 
Azul Cava Brut Rose

Federico Paternina Federico PaterninaFederico PaterninaFederico Paternina

0,75L PAT-BWT-BACBR-N 0,75L PAT-CWT-RRIOJ-N0,75L PAT-CWT-CRIOJ-N0,75L PAT-RWT-BACBR-NW W W W

Wino o intensywnym czerwono-rubino-
wym kolorze. W smaku pełne z aksamitną 
fakturą i wyraźnymi owocowymi nutami. 
Na podniebieniu wino gładkie i dobrze zba-
lansowane. Aby powstało wino klasy gran 
reserva, jest stabilizowane w kadziach przez 
12 miesięcy, kolejne 24 miesiące dojrzewa 
w dębowych beczkach, a następnie spoczy-
wa w butelkach na przynajmniej 3 lata.

Federico Paternina  
Gran Reserva Rioja
Federico Paternina

0,75L PAT-CWT-GRRIO-N W

Wino wytrawne z gron szczepu Tempra-
nillo, niekwestionowanego króla wśród 
hiszpańskich winorośli. Jego barwa jest 
rubinowoczerwona. Na nosie wyczuwalne 
świeże czerwone owoce oraz nuty wanilii. 
Żywe, świeże i owocowe. Miękkie taniny 
znakomicie łączą się z niską kwasowo-
ścią, tworząc dobrą strukturę i balans. 
Najmłodszy przedstawiciel swojej rodziny.

Federico Paternina 
Tempranillo
Federico Paternina

0,75L PAT-CWT-TEMPR-N W
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Wino aksamitne, w smaku z charakte-
rystycznymi nutami czarnej porzeczki, 
czekolady i suszonych śliwek, o słodkim, 
owocowym posmaku. Kagor jest produ-
kowany z winogron Cabernet Sauvignon, 
Odessa Black oraz Saperavi uprawianych w 
unikalnym i naturalnym terroir w regionie 
Odessy, zgodnie z tradycyjną cerkiewną 
recepturą.

1821 Vintage Bolgrad Semi Seco to pół-
słodkie białe wino musujące stworzone z 
wyjątkowo dojrzałych i słodkich winogron. 
Wino wyróżnia się złotą barwą z jasnymi re-
fleksami, owocowym aromatem i słodkim 
smakiem, który rozchodzi się po podniebie-
niu dzięki musowaniu perlistych bąbelków. 
Serwuj schłodzone do temperatury 8-10°C

1821 Vintage Bolgrad Sec to półwy-
trawne białe wino musujące stworzo-
ne z wyjątkowo dojrzałych i słodkich 
winogron. Wino charakteryzuje się 
jasno-złotą barwą i przyjemnym muso-
waniem drobnych bąbelków. W bukiecie 
wyczuwalne są nuty owoców, kwiatów  
i miodu, a na podniebieniu wyrazista sło-
dycz z orzeźwiającym akcentem. 

Półsłodkie wino zamknięte w wyjątkowej 
ceramicznej butelce, o bogatym czer-
wono-bordowym kolorze. Wyróżnia się 
wyrafinowanym kwiatowym aromatem 
oraz lekkimi nutami owoców granatu  
i maliny. Swój subtelny i charakterystyczny 
smak wino zawdzięcza doskonałemu zba-
lansowaniu oraz przyjemnie słodkawemu 
zakończeniu.

Sirba Kagor Pastoral

Bolgrad 1821 Vintage 
Demi-Sec

Bolgrad 1821 Vintage 
Sec

Kamionka Karabin 
Ceramic Semi Sweet Red

Bolgrad

BolgradBolgrad

Bolgrad

0,75L SRB-CSL-KPAST-N

0,75L BOL-BPS- VSWH-N0,75L BOL-BPW-SSWVI-N

0,75L KAM-CPS-KCSSR-NS PS

PW PS

UKRAINA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Wino o bogatym czerwono-bordowym ko-
lorze, wyróżnia się kwiatowym aromatem 
oraz lekkimi nutami owoców granatu i ma-
liny. Swój subtelny i charakterystyczny smak 
wino zawdzięcza doskonałemu zbalanso-
waniu oraz przyjemnie słodkawemu zakoń-
czeniu. To oszałamiające wino, zamknięte  
w niepowtarzalnej butelce, jest wytwarza-
ne z najlepszych winogron.

Wino o jasnosłomkowej barwie dopełnio-
ne nutami owoców cytrusowych, które na-
dają temu winu znakomity i świeży aromat.  
Na podniebieniu orzeźwiająca kwasowość 
cytryny oraz ananasa łączy się ze słody-
czą, tworząc świetne, mocno owocowe 
wino. To oszałamiające wino, zamknięte  
w niepowtarzalnej butelce, jest wytwa-
rzane z najlepszych winogron.

Bolgrad ‚Granto Rosso’ 
Semi Sweet Red

Bolgrad ‚Bianco Dolce’ 
Semi Sweet White

BolgradBolgrad

0,75L BOL-CPS-GRSSR-N0,75L BOL-BPS-BDSSW-N PS PS

UKRAINA

Marcus Schmidt Liebfraumilch to klasycz-
ne reńskie, jakościowe wino, pochodzące 
z regionu Pfalz (Palatynat) powstałe z po-
łączenia  wyjątkowych szczepów  Silvaner, 
Müller-Thurgau, Kerner i Riesling.   Wino  
o gładkiej strukturze oraz świeżym  
i bardzo powabnym aromacie. W ustach 
mocno owocowe  z delikatną słodyczą na 
finiszu.   

Marcus Schmidt Riesling to wyjątko-
we wino stworzone w najsłynniejszym  
regionie winiarskim Niemiec - Mozeli, z 
którego pochodzą doskonałe Rieslingi. 
 Łączy harmonijną i delikatną równowagę 
nut brzoskwini oraz cytrusów z rześkim 
i przyjemnym orzeźwieniem.  W ustach 
harmonijne z delikatną słodyczą  i lekkim 
mineralnym zakończeniem. 

MARCUS SCHMIDT
LIEBFRAUMILCH

MARCUS SCHMIDT 
RIESLING

Marcus Schmidt Marcus Schmidt

0,75L MRC-BPS-LIEBF-N 0,75L MRC-BPW-RIESL-NPS PW

NIEMCY
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Półsłodkie wino powstałe z winogron 
szczepu Rkatsiteli dojrzewających w sły-
nącym z winiarstwa regionie doliny Ala-
zani. Cechuje się niezwykle harmonijnym 
i świeżym smakiem ubranym w jasnozłotą 
szatę. W bukiecie najbardziej wyczuwalne 
są aromaty kwiatowo-owocowe. Na pod-
niebieniu długo wyczuwalna przyjemna 
słodycz.

Wino białe, delikatnie wytrawne, zbudo-
wane ze szczepu Rkatsiteli, który uchodzi 
za jedną z najstarszych, najbardziej pier-
wotnych odmian winorośli uprawianych 
nie tylko w Gruzji, ale również na świecie. 
Charakteryzuje się jasnozłocistą barwą  
i harmonijnym, świeżym smakiem.  
W bukiecie akcenty kwiatowo-owocowe. 
Smakowi towarzyszy idealna kwasowość.

Półwytrawne wino o gruzińskim rodo-
wodzie. Powstało z klasycznego szczepu 
Saperavi, typowego dla gruzińskiego 
winiarstwa. Charakteryzują je wyraźne 
akcenty kwiatowo-owocowe w sukni  
w kolorze ciemnego granatu. Harmonijny 
smak z delikatną wytrawnością i przyjem-
nym posmakiem. Wino wyraziste i pełne 
gruzińskiego temperamentu.

Półsłodkie wino odznaczające się ciem-
nofioletową barwą, ewoluującym sma-
kiem i charakterystycznym dla szczepu 
Saperavi aromatem dojrzałych, ciemnych 
owoców podkreślonych nutami przypraw 
korzennych. Kindzmarauli jest jednym  
z najbardziej popularnych win gruzińskich, 
rozpoznawanym i cenionym szeroko poza 
granicami swojego kraju pochodzenia.

Półwytrawne wino stworzone z rdzen-
nie gruzińskiej odmiany Rkatsiteli, która 
nadaje mu jasnozłotej barwy, wypełnio-
nej harmonijnym, świeżym smakiem.  
Wyraźnie wyczuwalne aromaty kwiatowe  
i owocowe. Smakowi towarzyszy ideal-
na kwasowość czyniąca to wino bardzo 
przyjemnym w degustacji. Pozostawia 
przyjemny posmak.

Prawdziwa duma Gruzji, najwyższej ja-
kości czerwone półsłodkie wino, pocho-
dzące z regionu Kakheti. Wyprodukowane  
w całości ze specjalnie wyselekcjonowa-
nych gron szczepu Saperavi. Wino odzna-
cza się purpurową barwą, ewoluującym 
smakiem i charakterystycznym dla Saperavi 
aromatem dojrzałych wiśni oraz jeżyn, pod-
kreślonych nutami przypraw korzennych.

Półsłodkie wino na bazie klasycznego 
szczepu Saperavi, najbardziej rozpozna-
walnej gruzińskiej odmiany. Wino to ma 
doskonale wyważony smak i charaktery-
zuje się harmonijnym, lekkim i aksamit-
nym posmakiem, któremu towarzyszy 
aromat świeżych owoców. Na finiszu  
na podniebieniu rozgaszcza się przyjemna 
i delikatna słodycz.

Wino czerwone, delikatnie wytrawne, 
zbudowane ze szczepu Saperavi, który jest 
autochtonicznym szczepem z rejonu Kau-
kazu. Wino charakteryzuje się purpurową 
barwą i bardzo wyraźnym bukietem owo-
cowym z subtelnymi nutami kwiatowymi. 
W smaku wino wyraźne, bogate i równo-
cześnie harmonijne, ucieleśniające gorący 
gruziński temperament.

Kazbek Peak Semi Sweet 
White Alazani Valley

Kazbek Peak  
Dry White Kolkheti

Kazbek Peak  
Semi Dry Red Pirosmani

Georgian Semi Sweet 
Kindzmarauli

Kazbek Peak Semi Dry 
White Rkatsiteli

Kazbek Peak Semi Sweet 
Red Kindzmarauli

Kazbek Peak Semi Sweet 
Red Saperavi

Kazbek Peak  
Dry Red Egrisi

Kazbek Peak

Kazbek Peak

Kazbek Peak

Georgian Wine House

Kazbek Peak

Kazbek Peak

Kazbek Peak

Kazbek Peak

0,75L KAZ-BPS-SSWAV-N

0,75L KAZ-BWT-KDWRK-N

0,75LKAZ-CPW-SDRPI-N

0,75L GWH-CPS-GSSKI-N

0,75L KAZ-BPW-SDWRK-N

0,75L KAZ-CPS-SSRKI-N

0,75L KAZ-CPS-SSRSA-N

0,75L KAZ-CWT-EDRSA-N

PS

W

PS

W

PW

PS

PW

PS

GRUZJA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie14 15



Armenian Yerev Pomengranate jest po-
łączeniem wina z naturalnym sokiem  
ze starannie wyselekcjonowanych, dosko-
nale dojrzałych owoców granatu. Arme-
nian Yerev Pomengranate jest aksamitnie 
gładkie, z dobrze wyczuwalnymi garbni-
kami owocowymi którym zawdzięcza swą 
głębie smaku. Owoc granatu symbolizuje 
w Armenii życie, dobrobyt i obfitość. 

Armenia Apricot Sweet jest napojem pro-
dukowanym z wysokiej jakości wina oraz 
soku ze starannie wyselekcjonowanych, 
doskonale dojrzałych soczystych moreli. 
Armenia Apricot Sweet jest aksamitnie 
gładkie, z nutami dojrzałych moreli, które 
nadają mu niepowtarzalny smak ze słod-
kawym finiszem.

Armenia Yerev  
Pomegranate Sweet Red

Armenia Yerev  
Apricot Sweet White

Armenia Wine CompanyArmenia Wine Company

0,75L ARM-NAP-APSRE-N0,75L ARM-NAP-AASWH-N S S

GRUZJA

Półwytrawne białe wino Armenian Yerev 
powstało z unikalnej odmiany lokalnej 
winorośli Kangun, starannie wyselekcjo-
nowanej z winnic doliny Ararat. Armenian 
Yerev łączy w sobie tradycję autochto-
nicznych szczepów oraz nowoczesność 
metod produkcji. Wyróżnia się delikatnym 
kwiatowym aromatem oraz przyjemnymi 
nutami owocowymi.

Wino Armenian Yerev to unikalny blend lo-
kalnych odmian winorośli Areni i Haghtanak 
uprawianych w górskich regionach Vayots 
Dzor oraz wysokiej jakości klasycznych od-
mian winogron z doliny Ararat. Łączy w sobie 
tradycję autochtonicznych szczepów oraz 
nowoczesność metod produkcji. Wyróżnia się 
delikatnym bukietem, intensywnym, czer-
wonorubinowym kolorem i długim finiszem.

Armenia Yerev  
Semi Dry White

Armenia Yerev  
Semi Dry Red

Armenia Wine Company Armenia Wine Company

0,75L ARM-BPW-ASDWH-N 0,75L ARM-CPW-ASDRE-NPW PW

ARMENIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Półsłodkie wino z wyjątkowego, zna-
miennego dla Gruzji szczepu Rkatsiteli. 
Jego intensywnie złota barwa obfituje  
w kwiatowy bukiet aromatów. W smaku 
delikatne i jedwabiste, spowija podniebie-
nie subtelną słodyczą i trwałym, przyje- 
mnym posmakiem.

Półsłodkie wino o świetlistej, złotej barwie 
i przyjemnym aromacie kwiatowym. Wino 
delikatne, stworzone na bazie rdzennych 
gruzińskich szczepów Rkatsiteli oraz 
Mtsvane. Oryginalność szczepów tworzy 
harmonię bukietu smaków i aromatów 
tego wina.

Półwytrawne wino zbudowane ze szczepu 
Saperavi, charakteryzujące się pięknym, 
intensywnym kolorem rubinu z grana-
towymi refleksami oraz intensywnym 
owocowym bukietem z nutami dojrzałych 
jagód. W smaku harmonijne, owocowe,  
o przyjemnej i subtelnej wytrawności.

Półwytrawne wino o kolorze ciemno-
rubinowym i intensywnym aromacie 
dojrzałych wiśni i jeżyn. Wino stworzone  
na bazie oryginalnego gruzińskiego 
szczepu Saperavi. Specjalna selekcja gron 
wpływa na wyjątkową szlachetność i nie-
powtarzalność tego trunku.

Półwytrawne wino stworzone na bazie 
cenionego gruzińskiego szczepu Rkatsiteli. 
Odznacza się złotym kolorem oraz inten-
sywnym, kwiatowym bukietem. W smaku 
jedwabiste, o przyjemnej, subtelnej wy-
trawności i długim ewoluującym finiszu.

Półwytrawne wino o intensywnej złotej 
barwie i przyjemnym bukiecie aromatów 
owoców egzotycznych. Wino delikatne, 
stworzone na bazie wyselekcjonowanych, 
szlachetnych odmian Rkatsiteli i Mtsvane. 
Oryginalność szczepów wpływa na wyją- 
tkową harmonię i oryginalność.

Półsłodkie wino skomponowane z klasy- 
cznego dla Gruzji szczepu Saperavi, który 
nadaje trunkowi czystej rubinowej barwy.  
Na nosie wyczuwalne intensywne i natu-
ralne aromaty owocowe. W smaku harmo-
nijne, z rozpływającą się w ustach słodyczą 
i długim finiszem.

Półsłodkie wino o sukni ciemnorubino-
wej i intensywnym aromacie dojrzałych 
porzeczek. Wino stworzone na bazie 
klasycznego gruzińskiego szczepu Sape-
ravi. Pieczołowita selekcja gron wpływa  
na wyjątkową szlachetność i niepowta-
rzalny smak wina.

Tbilisi Peak Semi Sweet 
White Alazani Valley

Tbilisuri  
Semi Sweet White

Tbilisi Peak  
Semi Dry Red Pirosmani

Tbilisuri  
Semi Dry Red

Tbilisi Peak Semi Dry 
White Pirosmani

Tbilisuri  
Semi Dry White

Tbilisi Peak Semi Sweet 
Red Alazani Valley

Tbilisuri  
Semi Sweet Red

Tbilisi Peak

Georgian Wine House

Tbilisi Peak

Georgian Wine House

Tbilisi Peak

Georgian Wine House

Tbilisi Peak

Georgian Wine House

0,75L TPK-BPS-SSWAV-N

0,75L TBI-BPS-SSWHI-N

0,75L TPK-CPW-SDRPI-N

0,75L TBI-CPW-SDRED-N

0,75L TPK-BPW-SDWPI-N

0,75L TBI-BPW-SDWHI-N

0,75L TPK-CPS-SSRAV-N

0,75L TBI-CPS-SSRED-N

PS

PS

PS

PS

PW

PW

PW

PW

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

GRUZJA

Wino powstałe z klasycznej gruzińskiej odmiany winogron Saperavi. Cechuje je ciem-
norubinowa barwa oraz delikatny i ujmujący aromat dzikich jeżyn. Na podniebieniu 
niezwykle welwetowe, ukazujące subtelną cierpkość, przełamaną naturalną słody-
czą. Wino zamknięte w unikalnej dla win gruzińskich ceramicznej butelce, wypalanej  
w piecu kamionce i pomalowanej ręcznie.

Wino powstałe z klasycznej gruzińskiej odmiany winogron Saperavi. Cechuje je ciem-
norubinowa barwa oraz delikatny i ujmujący aromat dzikich jeżyn. Na podniebieniu 
niezwykle welwetowe, ukazujące subtelną cierpkość, przełamaną naturalną słody-
czą. Wino zamknięte w unikalnej dla win gruzińskich ceramicznej butelce, wypalanej  
w piecu kamionce i pomalowanej ręcznie.

Kamionka Semi Sweet 
Seperavi Ceramic Green

Kamionka Semi Sweet 
Seperavi Ceramic Brown

Georgian Wine House

Georgian Wine House

0,75L KAM-CPS-SSSCB-N PS

0,75L KAM-CPS-SSSCG-N PS
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Półsłodkie wino wykreowane z sielskiego 
szczepu Muscat, o eleganckim złotym 
kolorze ze srebrnymi refleksami, oraz  
dojrzałych aromatach jabłek i gruszek, 
podkreślonych w smaku miodowymi  
nutami.

Półwytrawne wino o łagodnym złotym 
kolorze, który zawdzięcza gronom szczepu
Chardonnay. Aromat oraz smak wyróż-
niają przyjemne nuty soczystych owoców 
egzotycznych, podkreślonych kwiatowymi 
niuansami.

Półsłodkie wino stworzone na bazie deli-
katnego szczepu Pinot Noir. Jego wyjąt-
kowo soczysto-owocowy bukiet smaków 
i aromatów przyjemnie rozgaszczającą  
się na podniebieniu naturalną słodyczą.

Półsłodkie wino o klarownym, jasnokarmi-
nowym kolorze i przyjemnych aromatach 
dojrzałych owoców leśnych wzbogaco-
nych nutami soczystych truskawek. To rosé 
zrodziło się z gron szczepu Merlot.

Moldawska Dolina  
Semi Sweet Muscat

Moldawska Dolina 
Semi Dry Chardonnay

Moldawska Dolina  
Semi Sweet Pinot Noir

Moldawska Dolina  
Semi Sweet Merlot Rose

Vinăria Bostavan Vinăria BostavanVinăria BostavanVinăria Bostavan

0,75L MDL-BPS-MDSSM-N 0,75L MDL-BPW-MDSDC-N0,75L MDL-CPS-DSSPN-N0,75L MDL-RPS-DSSMR-NPS PS PS PW

MOŁDAWIAMOŁDAWIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkieW - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Półwytrawne wino stworzone z winogron 
szczepu Muscat, o jasnosłomkowej barwie 
z intensywnymi aromatami dojrzałych 
gruszek i soczystych, zielonych jabłek.  
W smaku orzeźwiające, dobrze zbalan-
sowane, o przyjemnej kwasowości oraz 
świeżym owocowo-kwiatowym zakoń-
czeniu.

Półwytrawne wino zbudowane wyłącznie 
ze szczepu Merlot, o rubinowej barwie  
z fioletowymi refleksami. Aromaty suszo-
nych śliwek, czarnych jagód z przyjemną 
słodyczą na finiszu. W smaku dobrze zba-
lansowane, o przyjemnej kwasowości oraz 
o świeżym owocowym zakończeniu.

Półwytrawne wino powstałe ze szczepu 
Pinot Noir, o ciemnorubinowej barwie  
z refleksami granatu, intensywnymi aro-
matami dojrzałych malin, czereśni, dzikich 
truskawek oraz nutą kwiatową. W smaku 
pełne, harmonijne i dobrze zbalansowane, 
z trwałym owocowym finiszem.

Secret Moldavian Wine 
Semi Dry Muscat

Secret Moldavian Wine 
Semi Dry Merlot

Secret Moldavian Wine 
Semi Dry Pinot Noir

Vinăria Bostavan Vinăria BostavanVinăria Bostavan

0,75L SCM-BPW-SDMUS-N 0,75L SCM-CPW-SDMER-N0,75L SCM-CPW-SDPNO-NPW PW PW

Półwytrawne wino stworzone na bazie 
szlachetnego szczepu Merlot, o wyjąt-
kowym rubinowym kolorze i delikatnym 
smaku. Bukiet intensywny z wyraźnie do-
minującymi świeżymi owocami leśnymi.

Wytrawne wino wytworzone z idealnego 
połączenia szczepów Cabernet Sauvignon 
oraz Rara Neagră. Urzekającym swym ru-
binowym kolorem i intensywnym aroma-
tem z wyraźnie dominującymi owocami 
leśnymi. W smaku dobrze zbalansowane, 
aksamitne z przyjemnie ewoluującym, 
delikatnie wytrawnym, owocowym fini-
szem.

Wytrawne wino zbudowane z wyjątko-
wych szczepów Chardonnay i Fetească 
Albă, o pięknej złotej barwie z zielonka-
wymi odcieniami i aromatycznym bu-
kietem soczystych owoców tropikalnych.  
W smaku orzeźwiające, dobrze zbalan-
sowane, z przyjemną, rześką i delikatną 
wytrawnością oraz lekkim, subtelnym 
finiszem.

Półwytrawne wino zbudowane na bazie 
klasycznych gron Cabernet Sauvignon. 
Charakteryzuje je wyjątkowa aromatycz-
ność i owocowość, a to wszystko zamknię-
te w harmonijnym, gładkim smaku.

Moldawska Dolina  
Semi Dry Merlot

Moldawska Dolina  
Red Dry 

Moldawska Dolina  
White Dry 

Moldawska Dolina Semi 
Dry Cabernet Sauvignon

Vinăria Bostavan Vinăria BostavanVinăria BostavanVinăria Bostavan

0,75L MDL-CPW-MDSDM-N 0,75L MDL-CWT-DCSRN-N0,75L MDL-BWT-DDCFA-N0,75L MDL-CPW-DSDCS-NPW PW W W

Wytrawne wino z najlepszych szczepów 
Traminer i Chardonnay, którym zawdzię-
cza swoją jasnozłotą barwę i delikatny 
bukiet z nutami miodowymi oraz zielo-
nych owoców. W smaku kompletne, od-
świeżające, owocowe, o dobrej harmonii 
i balansie. Mariaż francuskich akcentów 
Chardonnay i subtelności Traminera ma 
przypominać słońce i smaki wiosny.

Wino musujące wytworzone z wino-
gron szczepu Chardonnay, Pinot Blanc 
i Fetească Albă, zbieranych w winni-
cach położonych w regionie Codru, 
w rejonie Onesti, charakteryzującym się 
najlepszymi warunkami do produkcji wina 
musującego. Oprócz delikatnych i gładkich 
bąbelków wyróżnia je złożony bukiet z sub-
telnymi nutami zielonego jabłka i miodu.

Wytrawne wino, którego aromatyczna 
intensywność gron Rara Neagră przenika 
francuską szlachetność owoców Cabernet 
Sauvignon, składając się na jego wyjątko-
wą kompozycję. Wino w barwie rubinowe, 
podbijane ciepłymi aromatami agrestu, 
fiołków i cygar, powoli przechodząc w de-
likatny i długi, niezapomniany finał.

Dor Traminer  
& Chardonnay

Dor Brut Sparkling Dor Rara Neagra  
& Cabernet Sauvignon

Vinăria BostavanVinăria Bostavan Vinăria Bostavan

0,75L DOR-BWT-DTCHA-N0,75L DOR-BWT-DBSPA-N 0,75L DOR-CWT-DRNCS-NW WW

Słodkie wino deserowe o podwyższonej 
zawartości alkoholu, tradycyjnie wytwo-
rzone wyłącznie z gron Cabernet Sauvi-
gnon. Wyróżnia się rubinowym kolorem  
i owocowym bukietem z charakterystycz-
nymi nutami suszonych śliwek, czekolady 
i miodu. Pełny, krągły smak oraz długi fi-
nisz. Oryginalny mołdawski Kagor, wystę-
pujący obecnie pod nazwą Pastoral.

Monastyr Pastoral

Vinăria Bostavan

0,75L MNR-CSL-KAGOR-N S
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Półsłodkie wino o pięknie połyskującej 
złotej barwie oraz aromatach dojrzałych 
cytrusów, podkreślonych nutami gałki 
muszkatołowej. Wino w smaku harmonij-
ne, dobrze zbalansowane, z przyjemnym 
słodkim finiszem.

Półsłodkie wino wyróżniające się rubino-
wym kolorem, z delikatnym bukietem doj-
rzałych czerwonych owoców oraz charak-
terystycznymi nutami fiołków. W smaku 
pełne i delikatne zwieńczone przyjemną 
słodyczą na finiszu.

Półsłodkie wino o łososiowej barwie,  
z wyraźnymi nutami owoców egzotycz-
nych, podkreślonych dojrzałymi truskaw-
kami oraz delikatnymi przyprawami.  
W smaku welwetowe, rześkie, o dobrej 
strukturze, z bardzo przyjemnym, owoco-
wym zakończeniem.

Bostavan Gold Semi 
Sweet Chardonnay

Bostavan Gold Semi  
Sweet Cabernet Sauvignon

Bostavan Gold Semi 
Sweet Muscat Rose

Vinăria Bostavan Vinăria BostavanVinăria Bostavan

0,75L GLD-BPS-SSCHA-N 0,75L GLD-CPS-SSCSA-N0,75L GLD-RPS-SSMRO-NPS PS PS

MOŁDAWIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Wytrawne wino o złotym kolorze z odcie-
niami bursztynu. Intensywny aromat jest  
zdominowany przez kwiaty oraz nuty 
owoców egzotycznych. Pełen, bogaty 
smak z przebijającymi w tle nutami mi-
gdałów i wanilii, a następnie długi posmak 
zdominowany przez harmonijne wrażenie 
dojrzałości.

Wytrawne wino o jasnozłotym słomko-
wym kolorze. Cechuje je świeży zapach  
o lekkich nutach zielonego jabłka i grusz-
ki. Owocowy smak jest orzeźwiający, 
przyjemny, dobrze zrównoważony kwa-
sowością, pokazuje harmonijne odcienie  
i trwały posmak.

Wytrawne wino o intensywnym rubino-
wym kolorze. Na podniebieniu aromat 
czereśni uzupełniony drobnymi nutami 
egzotycznych przypraw. W smaku pełne, 
złożone, z nutami dojrzałych owoców, cze-
kolady, wanilii i rodzynek. Miękkie taniny 
podkreślają krągłość i miękkość wina.

Wytrawne wino o purpurowej barwie  
z czerwonymi refleksami ujawniającymi 
się w kieliszku. Bukiet rozkwita w szkle 
aromatami soczystych truskawek, malin  
i fiołków. Aksamitny smak, pełny, trwały, 
o długim i przyjemnym finiszu oraz bardzo 
dobrym zbalansowaniu.

Purcari 1827  
Chardonnay

Purcari 1827  
Pinot Grigio

Purcari 1827  
Cabernet Sauvignon

Purcari 1827  
Pinot Noir

Château Purcari Château Purcari Château PurcariChâteau Purcari

0,75L PUR-BWT-CHARD-N 0,75L PUR-BWT-PGRIG-N 0,75L PUR-CWT-CSAUV-N0,75L PUR-CWT-PNOIR-NW W W W

MOŁDAWIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Półsłodkie wino z winogron popularnej 
odmiany Muscat. Czysta słomkowa barwa 
i harmonijny miodowy smak z niuansami 
wanilii i aromatycznych nut kwiatowych 
pozostawiają naturalnie słodki posmak.

Półwytrawne wino zbudowane na bazie 
gron odmiany Merlot, wyróżnia się ce-
glastym kolorem oraz delikatnym owo-
cowym aromatem z subtelnymi nutami 
wiśniowymi. Smak jest świeży, aksamitny 
i harmonijny.

Półwytrawne wino wytworzone z ręcznie 
zbieranych gron odmiany Chardonnay, 
o słomkowej barwie i świeżym bukiecie 
aromatów kwiatowych. Smak jest har-
monijny, z delikatnymi migdałowymi 
akcentami.

Półsłodkie wino z gron klasycznej odmiany 
Pinot Noir, o przejrzystej czerwonej bar-
wie oraz delikatnym owocowym aromacie  
z subtelnymi nutami wiśniowymi. W sma-
ku świeże, aksamitne i harmonijne.

Umbrella  
Semi Sweet Muscat

Umbrella  
Semi Dry Merlot

Umbrella  
Semi Dry Chardonnay

Umbrella  
Semi Sweet Pinot Noir

Umbrella UmbrellaUmbrellaUmbrella

1L UMB-BPS-SSMUS-P 1L UMB-CPW-SDMER-P1L UMB-BPW-SDCHA-P1L UMB-CPS-SSPNO-PPS PS PW PW

Półsłodkie wino, które zniewala aromatem 
kwiatów akacji, moreli, zwieńczonych 
nutami cytrusów i gruszek. W smaku 
harmonijne, esencjonalne, z przyjemnym 
miodowo-owocowym finiszem.

Półwytrawne wino o uwodzicielskim 
zapachu czarnej porzeczki i żurawiny, 
zwieńczonych nutami wanilii i czekolady. 
W smaku delikatne, aksamitne, z bardzo 
przyjemnym owocowym finiszem.

Półsłodkie wino o charakterystycznych 
aromatach soczystych czereśni, dojrzałych 
śliwek oraz owoców czarnego bzu. W sma-
ku harmonijne, esencjonalne, z przyjem-
nym miodowym finiszem.

Półsłodkie wino o bogatym aromacie so-
czystych wiśni, czereśni oraz dojrzałych 
jagód. W smaku harmonijne, aksamitne, 
o przyjemnie orzeźwiającym kwiatowo- 
owocowym zakończeniu.

Kwiaty Mołdawskie  
Semi Sweet Moscato

Kwiaty Mołdawskie Semi 
Dry Cabernet Sauvignon

Kwiaty Mołdawskie  
Semi Sweet Merlot

Kwiaty Mołdawskie  
Semi Sweet Moscato Rose

Château Vartely Château VartelyChâteau VartelyChâteau Vartely

0,75L KWI-BPS-SSMOS-N 0,75L KWI-CPW-SDCSA-N0,75L KWI-CPS-SSMER-N0,75L KWI-RPS-SSMRO-NPS PS PS PW
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Carma Dionis produkowane jest z wino-
gron odmiany Chardonnay pochodzących 
z winnic położonych na południu Mołda-
wii w regionie winiarskim Valul lui Traian.
Wino ma delikatnie złocistą barwę z bursz-
tynowymi odcieniami i intensywny kwia-
towoowocowy aromat. Smak jest pełny  
i złożony z nutą migdałów.

Crama Dionis produkowane jest z winogron 
odmiany Cabernet Sauvignon uprawianych 
w winnicach mieszczących się na południu 
Mołdawii w regionie winiarskim Valul lui Tra-
ian. Wino ma intensywną rubinową barwę  
z fioletowymi refleksami oraz bogaty aro-
mat jagód i czarnej porzeczki. W smaku jest 
pełne i harmonijne z przyjemnymi taninami 
i nutą dojrzałych owoców jagodowych.

Crama Dionis rodukowane jest z winogron 
odmiany Merlot uprawianych w winnicach 
położonych na południu Mołdawii w wi-
niarskim regionie Valul lui Traian. Wyróż-
nia się intensywnym rubinowym kolorem 
oraz eleganckim i złożonym aromatem  
z nutami wiśni, drewna i przypraw. Smak 
wina jest okrągły, harmonijny i pozostawia
długotrwały posmak.

Crama Dionis Rose produkowane jest  
z winogron odmiany Cabernet Sauvignon 
pochodzących z winnic położonych na połu-
dniu Mołdawii w regionie winiarskim Valul 
lui Traian. Charakteryzuje się delikatnym 
różowym kolorem i wyjątkowym bukietem 
ze świeżymi nutami cytrusów, truskawek  
i dzikich malin. Na podniebieniu jest zaska-
kujące, świeże i z nutą owoców leśnych.

Crama Dionis
Chardonnay

Crama Dionis
Cabernet Sauvignon

Crama Dionis
Merlot

Crama Dionis
Rose

Aurvin AurvinAurvinAurvin

0,75L CRD-BWT-CHARD-N 0,75L CRD-CWT-CSAUV-N0,75L CRD-CWT-MERLO-N0,75L CRD-RWT-CROSE-NW W W W

MOŁDAWIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Półsłodka Kadarka Royal Peach to unikalna 
kompozycja najlepszych odmian białych 
winogron oraz świeżych nut soczystych  
i dojrzałych w południowym słońcu brzo-
skwiń. Kadarka to jedna z najbardziej po-
pularnych odmian winorośli uprawianych 
na całym Półwyspie Bałkańskim, wyjątko-
wo rozpowszechniona na terenie Bułgarii.

Bella Roza stworzona została na bazie 
wina wyprodukowanego z ręcznie zbiera-
nych winogron szczepu Muscat. Tradycyjny 
bułgarski proces produkcji daje wyjąt-
kowy półsłodki aromatyczny napój na 
bazie wina o eleganckim złotym kolorze.  
Wyczuwalny bukiet owoców cytrusowych 
i soczystych gruszek został podkreślony  
w smaku delikatną słodyczą. 

Kadarka Royal to niepowtarzalny smak 
i aromat, gwarantowany oryginalnym 
bułgarskim pochodzeniem. Unikalny 
regionalny szczep Kadarka podkreśla wy-
jątkową owocowość i przyjemną słodycz 
półwytrawnego aromatyzowanego napo-
ju na bazie wina. Rozsmakuj się w inten-
sywnych aromatach owoców leśnych oraz 
delikatnym przyjemnym finiszem. 

Bella Roza stworzona została na ba-
zie wina wyprodukowanego z ręcznie 
zbieranych winogron szczepu Cabernet 
Sauvignon. Tradycyjny bułgarski proces 
produkcji daje wyjątkowy półsłodki napój 
na bazie wina o ciemnoczerwonej brawie. 
Przyjemne aromaty czerwonej porzeczki 
i leśnych owoców zostały podkreślone w 
smaku delikatną słodyczą. 

Kadarka Royal to niepowtarzalny smak 
i aromat, gwarantowany oryginalnym 
bułgarskim pochodzeniem. Unikalny 
regionalny szczep Kadarka podkreśla wy-
jątkową owocowość i przyjemną słodycz 
półsłodkiego aromatyzowanego napoju 
na bazie wina. Rozsmakuj się w inten-
sywnych aromatach owoców leśnych oraz 
delikatnym ambrozyjnym finiszem.

Bella Roza stworzona została na bazie wina 
wyprodukowanego z ręcznie zbieranych 
winogron szczepu Chardonnay. Tradycyjny 
bułgarski proces produkcji daje wyjątkowy 
półwytrawny aromatyczny napój na bazie 
wina o eleganckim złotym kolorze. Przy-
jemne aromaty dojrzałych jabłek i soczy-
stych gruszek zostały podkreślone w smaku 
delikatną słodyczą. Idealne na każdą okazję.

Półsłodka Kadarka Royal Strawberry  
to unikalna kompozycja najlepszych 
odmian winogron oraz delikatnych nut 
soczystych i dojrzałych truskawek. Ka-
darka to jedna z najbardziej popularnych 
odmian winorośli uprawianych na całym 
Półwyspie Bałkańskim, wyjątkowo rozpo-
wszechniona na terenie Bułgarii.

Bella Roza stworzona została na bazie 
wina wyprodukowanego z ręcznie zbiera-
nych winogron szczepu Merlot. Tradycyjny 
bułgarski proces produkcji daje wyjątkowy 
półsłodki napój na bazie wina o inten-
sywnej czerwonej barwie. Wyczuwalny 
bukiet śliwek oraz czereśni został podkre-
ślony w smaku delikatną słodyczą. Idealne  
na każdą okazję.

Kadarka  
Fruit Peach

Bella Roza  
Semi Sweet Muscat

Kadarka Royal  
Semi Dry

Bella Roza Semi Dry 
Cabernet Sauvignon

Kadarka Royal  
Semi Sweet

Bella Roza  
Semi Dry Chardonnay

Kadarka  
Fruit Strawberry

Bella Roza  
Semi Sweet Merlot

Kadarka

Bella Roza

Kadarka

Bella Roza

Kadarka

Bella Roza

Kadarka

Bella Roza

1L KAF-NAP-PEACH-N

0,75L BEL-NAP-SSMUS-N

0,75L KAR-CPW-KSDRY-N

0,75L BEL-NAP-SDCSA-N

0,75L KAR-CPS-SSWEE-N

0,75L BEL-NAP-SDCHA-N

1L KAF-NAP-STRAW-N

0,75L BEL-NAP-SSMER-N

PS

PS

PS

PS

PS

PW

PW

PW

BUŁGARIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie1L FIO-NAP-GTSWE-N PS22 23



Tradycyjne półwytrawne wino bułgarskie 
o jasnosłomkowej barwie. Zachwyca 
intensywnymi aromatami owoców eg-
zotycznych i nut kwiatowych. Doskonale 
zbalansowane, z lekko orzeźwiającym 
zakończeniem, a subtelna słodycz gwa-
rantuje przyjemność podczas degustacji.

Tradycyjne wino bułgarskie, delikatnie 
wytrawne, powstałe z unikalnego bułgar-
skiego szczepu Mavrud. Zachwyca dobrze 
wyczuwalnymi aromatami ciemnych owo-
ców z akcentami korzennymi. W smaku 
doskonale zrównoważone, z delikatną 
słodyczą i przyjemnym długim finiszem.

Tradycyjne wino bułgarskie o rubinowej 
barwie, delikatnie wytrawne. Zachwyca 
bogatym bukietem aromatów soczystych 
malin i dojrzałych wiśni. W smaku dosko-
nale zbudowane, owocowe z przyjemnym 
oraz długim finiszem, który podkreśla wy-
jątkowość tego wina.

Królująca na całym Półwyspie Bałkańskim 
klasyczna Kadarka. Szczególnie cenio-
ny wśród konsumentów półwytramny 
aromatyzowany napój na bazie wina  
o rubinowej barwie, z delikatnymi nutami 
czarnej porzeczki i aromacie malin, na fini-
szu bardzo dobra równowaga kwasowości 
i słodyczy.

Tradycyjne wino bułgarskie o złotej bar-
wie, delikatnie wytrawne. Zachwyca 
ekspresyjnymi aromatami owoców cy-
trusowych oraz nutami zielonych jabłek  
i soczystych gruszek. W smaku doskonale 
zbalansowane, z przyjemnym owocowym, 
lekko orzeźwiającym zakończeniem.

Królująca na całym Półwyspie Bałkańskim 
klasyczna Kadarka. Szczególnie ceniony 
wśród konsumentów półsłodki aromaty-
zowany napój na bazie wina o przepięknej 
ceglanej barwie i delikatnym smaku czar-
nej porzeczki i aromacie leśnych owoców. 
Znakomicie sprawdza się na każdą okazję.

Tradycyjne półwytrawne wino bułgarskie 
o ceglastej barwie. Wyróżnia się przyjem-
nym aromatem z nutami śliwki i wiśni.  
W smaku delikatne i aksamitne, z przy-
jemnym owocowym zakończeniem oraz 
delikatną nutą słodyczy na zakończeniu.

Kadarka powstała ze szczepu Muscat, jed-
nej z najbardziej popularnych odmian wi-
norośli uprawianych na całym Półwyspie 
Bałkańskim. Półsłodki aromatyzowany 
napój na bazie wina o eleganckim złotym 
kolorze oraz aromacie dojrzałych jabłek  
i gruszek podkreślonych w smaku miodo-
wymi nutami.

Chateau Corin  
Semi Dry Muscat

Chateau Corin  
Dry Mavrud

Chateau Corin  
Dry Cabernet Sauvignon

Kadarka Royal ‚Label 
Red’ Semi Dry Red

Chateau Corin  
Dry Chardonnay

Kadarka Royal ‚Label 
Black’ Semi Sweet Red

Chateau Corin  
Semi Dry Merlot

Kadarka Royal ‚Label  
White’ Semi Sweet Muscat

Chateau Corin

Chateau CorinChateau Corin

Kadarka

Chateau Corin

Kadarka

Chateau Corin

Kadarka

0,75L CRN-BPW-SDMUS-N

0,75L CRN-CWT-DMARV-N0,75L CRN-CWT-DCSAU-N

1L KAD-NAP-RRSDR-N

0,75L CRN-BWT-DCHAR-N

1L KAD-NAP-RBSSR-N

0,75L CRN-CPW-SDMER-N

1L KAD-NAP-RWSSM-N PW

WPW

PS

W

PS

W

PW

BUŁGARIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Wytrawne wino o złotej barwie z jasnym, 
bursztynowym połyskiem. Wyczuwalne 
bujne aromaty soczystych owoców egzo-
tycznych, miodu i świeżego masła. W sma-
ku wysublimowane, bogate, z apetycznym 
i ewoluującym finiszem zwieńczonym 
waniliowymi niuansami i trwałym wspo-
mnieniem.

Półsłodkie wino białe o złotej barwie oraz 
egzotycznym, promienistym charakterze. 
Dominują aromaty soczystych brzoskwiń, 
limonki, podkreślone nutami leśnych 
kwiatów. W smaku delikatne, orzeźwiają-
ce, z przyjemnie rozgaszczającą się słody-
czą na podniebieniu.

Wytrawne wino o rubinowej sukni  
z mieniącymi się szkarłatnymi refleksami. 
Ekspresyjne aromaty dojrzałych wiśni, 
jeżyn oraz świeżych traw, podkreślonych 
niuansami dębu harmonizują z pełnym, 
soczystym smakiem, o harmonijnej mięk-
kości i długim, owocowym wykończeniu.

Półwytrawne wino czerwone o ładnej 
purpurowej barwie charakterystycznej dla 
soku z gron regionalnego szczepu Mavrud. 
Urzeka aromatami soczystych wiśni  
i malin. W smaku delikatne, przyjemne,  
z miękkim i owocowym finiszem, pozosta-
wiającym przyjemny posmak.

Wytrawne wino w kolorze intensywnej 
purpury mieniącej się w kieliszku. Wino 
charakteryzują aromaty soczystych ma-
lin, dojrzałych ciemnych wiśni oraz śli-
wek, urozmaiconych nutami cynamonu.  
W smaku skoncentrowane i owocowe,  
o gładkim, jedwabistym finiszu.

Półwytrawne wino białe o jasnosłomko-
wej barwie z zielonymi refleksami. Wino  
o słonecznym, radosnym charakterze,  
z dominującymi aromatami zielonych 
jabłek i soczystych gruszek zwieńczonych 
wanilią. W smaku delikatne, zapewniające 
subtelne orzeźwienie.

Wytrawne wino o świeżej purpurowej bar-
wie z wyczuwalnymi letnimi aromatami 
nobliwych dojrzałych wiśni, suszonych 
śliwek, zwieńczonych nutami cynamonu  
i karmelu oraz szlachetnego dębu. W sma-
ku wyjątkowo soczyste, bogate z eleganc-
kim, dostojnym, długim finiszem.

Półsłodkie wino czerwone zbudowane  
z rozpoznawalnego szczepu Cabernet Sau-
vignon dającego intensywną rubinową 
barwę. Nacechowane bukietem owoco-
wo-korzennych aromatów. W smaku deli-
katne, owocowe, z przyjemnie rozgaszcza-
jącą się słodyczą na podniebieniu.

Quantum  
Chardonnay

Chateau Boyar  
Semi Sweet Muscat

Quantum  
Pinot Noir & Merlot

Chateau Boyar  
Semi Dry Mavrud

Quantum Syrah  
& Cabernet Sauvignon

Chateau Boyar  
Semi Dry Chardonnay

Quantum 
Merlot

Chateau Boyar Semi 
Sweet Cabernet Sauvignon

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

Domaine Boyar

0,75L QNT-BWT-CHARD-N

0,75L CHB-BPS-SSMUS-N

0,75L QNT-CWT-PNMER-N

0,75L CHB-CPW-SDMAV-N

0,75L QNT-CWT-SCSAU-N

0,75L CHB-BPW-SDCHA-N

0,75L QNT-CWT-MERLO-N

0,75L CHB-CPS-SSCSA-N

W

PS

W

PS

W

PW

W

PW

BUŁGARIA
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Półwytrawne delikatne wino pochodzą-
ce z Południowej Afryki, wytworzone ze 
szlachetnych odmian winogron Ruby Ca-
bernet oraz Cinsault. Odpowiedni dobór 
winogron pozwala poczuć klimat tego 
wyjątkowego regionu. Dzięki wyrazistym 
nutom czerwonych owoców dające od-
czucie przyjemności i relaksu. Doskonale 
zbalansowane, z owocowym i miękkim
finiszem.

Półwytrawne delikatne wino pochodzące 
z Południowej Afryki, wytworzone ze szla-
chetnej odmiany Chenin Blanc, charakte-
rystycznej dla tego regionu. Odpowiednia 
selekcja winogron pozwala poczuć klimat 
tego wyjątkowego miejsca. Aksamitne 
nuty białych owoców gruszki i jabłka uzu-
pełnione kwiatowymi akcentami powodu-
ją uczucie odprężenia i relaksu. Doskonale 
zbalansowane. Z miękkim finiszem.

Zulus  
Semi Dry Red

Zulus  
Semi Dry White

ZulusZulus

0,75L ZUL-CPW-SDRED-N0,75L ZUL-BPW-SDWHI-N PW PW

To wino postałe ze szczepu Chardonnay 
lśni w kieliszku żółtą barwą z zielonymi 
odcieniami. Chrupiące, ziołowe i odświe-
żające na ustach. Jego wykończenie jest 
zrównoważone. ...tysiąc żyć, tysiąc mo-
mentów, tysiąc wspomnień. Wiele z nich 
dopełnionych przyjemnym kieliszkiem 
wina.

Wytrawne wino o ciemnoczerwonej 
barwie i aromatach świeżych owoców 
z nutką konfitury, anyżu, korzennych 
przypraw, drzewa cedrowego, tytoniu, 
czekolady oraz pieprzu. W smaku dojrzałe, 
dobrze zrównoważone, z lekko wyczu-
walnymi taninami, przyjemnie owocowe  
w szczególności wyczuwalne wiśnie, mali-
ny, migdały i eukaliptus.

Na nosie wyczuwalne są intensywne aro-
maty owoców, takich jak śliwki i wiśnie. 
Na ustach prezentuje dobrą równowagę. 
To delikatne wino o bardzo przyjemnym 
finiszu. ...tysiąc żyć, tysiąc momentów, 
tysiąc wspomnień. Wiele z nich dopełnio-
nych przyjemnym kieliszkiem wina.

Wino w kolorze głębokiej czerwieni. Owo-
cowy i kwiatowy aromat na nosie. Zapach 
czarnych owoców na ustach, ze zrów-
noważonym podniebieniem w którym 
można delektować się taninami. ...tysiąc 
żyć, tysiąc momentów, tysiąc wspomnień. 
Wiele z nich dopełnionych przyjemnym 
kieliszkiem wina.

Półwytrawne wino o ciemnoczerwonej 
barwie i aromatach świeżych owoców  
z wyczuwalnymi nutami konfitury, anyżu, 
korzennych przypraw, drzewa cedrowego, 
tytoniu oraz czekolady. W smaku eleganc-
kie, pełne, z delikatnie wytrawnymi tani-
nami, które prowadzą do długiego, lekko 
pikantnego finiszu.

Thousand Lives
Chardonnay

Condor Peak  
Dry Red

Thousand Lives 
Malbec

Thousand Lives  
Cabernet Sauvignon

Condor Peak  
Semi Dry Red

Bodega la Rosa

Grupo Penaflor

Bodega la RosaBodega la Rosa

Grupo Penaflor

0,75L THO-BPW-CHARD-N

0,75L CPK-CWT-CDRED-N

0,75L THO-CPW-MALBE-N0,75L THO-CPW-CSAUV-N

0,75L CPK-CPW-SDRED-N

PW PW

PW

PW

W

ARGENTYNA
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Półwytrawne wino o jasnosłomkowej bar-
wie z zielonymi refleksami. W winnicach 
położonych wysoko na zboczach Andów, 
chłodne noce zapewniają winogronom 
świeżość i miękkość. Tropikalne ciepło pu-
styni Atakama ochładzane przez przyjem-
ną bryzę znad Pacyfiku daje orzeźwiający 
unikalny bukiet owocowy o subtelnym 
aromacie, z owocami cytrusowymi w tle.

Wyjątkowe Carménere, którego grona zo-
stały specjalnie wyselekcjonowane przez 
Andrew George’a. W winnicach położo-
nych wysoko na zboczach Andów, chłodne 
noce zapewniają winogronom świeżość  
i miękkość. Tropikalne ciepło pustyni Ata-
kama ochładzane przez przyjemną bryzę 
znad Pacyfiku daje w pełni soczysty i doj-
rzały bukiet owocowy. 

W winnicach położonych wysoko na zbo-
czach Andów, chłodne noce zapewniają 
winogronom świeżość i miękkość. Nato-
miast tropikalne ciepło pustyni Atakama 
ochładzane przez przyjemną bryzę znad 
Pacyfiku daje dojrzałe taniny oraz trwałe 
wykończenie. Bukiet ukazuje urzekające 
nuty aromatycznych przypraw oraz czer-
wonych owoców.

W winnicach położonych wysoko  
na zboczach Andów, chłodne noce zapew-
niają winogronom świeżość i miękkość. 
Natomiast tropikalne ciepło, pustyni 
Atakama, ochładzane przez przyjemną 
bryzę znad Pacyfiku daje w pełni soczysty 
i dojrzały bukiet owocowy o delikatnym 
posmaku melona i brzoskwini z nutą  
wanilii.

Półwytrawne wino o rubinowej barwie. 
W winnicach położonych wysoko na zbo-
czach Andów, chłodne noce zapewniają 
winogronom świeżość i miękkość. Tropi-
kalne ciepło pustyni Atakama ochładzane 
przez przyjemną bryzę znad Pacyfiku daje 
bogactwo aromatów czerwonych owoców 
i delikatną słodycz na finiszu.

Fiesta Del Mundo  
Semi Dry White

Fiesta Del Mundo  
Dry Carmenere

Fiesta Del Mundo  
Dry Merlot

Fiesta Del Mundo  
Dry Chardonnay

Fiesta Del Mundo  
Semi Dry Red

Fiesta Del Mundo

Fiesta Del Mundo

Fiesta Del MundoFiesta Del MundoFiesta Del Mundo

0,75L MUN-BPW-SDWHI-N

0,75L MUN-CWT-DCARM-N

0,75L MUN-CWT-DMERL-N0,75L MUN-BWT-DCHAR-N0,75L MUN-CPW-SDRED-NPW

W

PW W W

CHILE

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Chilijskie wytrawne wino białe z Central 
Valley. Jest kupażem dwóch szczepów;  
Gewurztraminer oraz Semillon. Wino  
o owocowym, orzeźwiającym charakterze 
oraz delikatnym smaku, melona i brzo-
skwini.

Chilijskie wino czerwone wytrawne z Cen-
tral Valley. Jest kupażem dwóch szczepów;
Cabernet Sauvignon i Carmenere. Wino  
o intensywnym aromacie suszonych owo-
ców oraz aksamitnym smaku i przyjem-
nym, delikatnym zakończeniu.

Bag-In-Box Espiritu De Chile 
Gewurztraminer & Semillon

Bag-In-Box Espiritu De Chile   
Cabernet & Carmenere

Espiritu De Chile Espiritu De Chile

3L EDC-BWT-BIBGS-P 3L EDC-CWT-IBCSC-PW W
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Chilijskie wytrawne wino białe z regionu 
Central Valley. Produkowane z winogron 
Sauvignon Blanc, o eleganckim, odświe-
żającym charakterze oraz intensywnym, 
owocowym aromacie z dominującą nutą 
brzoskwiń, cytrusów wzbogaconą delikat-
nym akcentem świeżych ziół z przyjem-
nym, długim finiszem.

Wyjątkowe wino, którego winogrona 
pochodzą z winnic znajdujących się w 
pobliżu Andów położonych na wysokości 
od 500-700 m n.p.m.. Po zakończeniu fer-
mentacji 50% wina poddawano starzeniu 
przez 8 miesięcy francuskich i amerykań-
skich w beczkach, a pozostałe 50% pod-
dawano starzeniu w zbiornikach ze stali 
nierdzewnej w celu zachowania aromatów
owocowych.

Chilijskie czerwone wino wytrawne  
o szkarłatnej barwie oraz przyjemnym 
bukiecie zdominowanym nutami jagód,  
a także czekolady mlecznej, wanilii i przy-
praw korzennych. W smaku łagodne, gład-
kie i stosunkowo lekkie. Pozostawia długi 
posmak z aksamitnymi akcentami dębiny.

Wyjątkowe wino, którego winogrona po-
chodzą z winnic znajdujących się w pobliżu  
Andów położonych na wysokości  
od 500-700 m n.p.m.. Wino po zakoń-
czeniu fermentacji utrzymywało kontakt  
z osadem przez 2 miesiące, dzię-
ki czemu uzyskało większą strukturę  
i korzenną świeżość. Wyróżnia się przy-
jemnymi aromatami cytrusowymi  
i owocami tropikalnymi.

Chilijskie czerwone wino wytrawne  
z regionu Central Valley. Wino o głęboko 
rubinowym kolorze o aromatach czarnej 
porzeczki z nutą jagód i przypraw połą-
czonych w idealnej harmonii z akcentami 
wanilii. Jest to wino o delikatnym smaku 
i długotrwałym finiszu.

Espiritu De Chile  
Viajero Sauvignon Blanc

Espiritu De Chile Intrepido 
Cabernet Reserva

Espiritu De Chile  
Viajero Carmenere

Espiritu De Chile Intrepido 
Sauvignon Blanc Reserva

Espiritu De Chile Viajero 
Cabernet Sauvignon

Espiritu De Chile

Espiritu De Chile

Espiritu De Chile Espiritu De ChileEspiritu De Chile

0,75L EDC-BWT-VSBLA-N

0,75L EDC-CWT-ICSRE-N

0,75L EDC-CWT-CCARM-N 0,75L EDC-BWT-ISBRE-N0,75L EDC-CWT-CCSAU-NW W W W

W

CHILE

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Delikatnie wytrawne wino zbudowane z po-
pularnego w Australii szczepu Shiraz. Dzięki 
odpowiedniej selekcji gron to wino wyśmie-
nicie oddaje klimat południowo-wschodniej 
Australii. Wino to łączy w sobie intensywne 
aromaty dojrzałych ciemnych owoców uzu-
pełnione o przyjemne nuty wanilii. W smaku 
dojrzały, owocowy bukiet ciemnych jagód 
dopełniony gładkimi taninami.

Delikatnie wytrawne wino zbudowane z 
charakterystycznego dla Australii szczepu 
Chardonnay. Odpowiednia selekcja gron 
wyśmienicie oddaje klimat południowo- 
wschodniego regionu Australii. Wino to 
łączy w sobie aromaty melona i orzeźwiają-
cych owoców cytrusowych z nutami wanilii. 
W smaku doskonale zbalansowane z owoco-
wym, lekko orzeźwiającym finiszem.

Kangaroo Bay  
Dry Shiraz

Kangaroo Bay  
Dry Chardonnay

Kangaroo BayKangaroo Bay

0,75L KAN-CWT-DSHIR-N0,75L KAN-BWT-DCHAR-N W W

Kangaroo Bay to delikatnie wytrawne wino 
zbudowane  z wyjątkowego szczepu – Mer-
lot. Odpowiednia selekcja gron, wyśmieni-
cie ilustruje klimat South Eastern Australia. 
Wino wyróżnia się rubinową barwą oraz 
intensywnym bukietem. W nosie wyczu-
walne są aromaty czarnych porzeczek, wi-
śni i śliwek. W ustach wino jest aksamitne  
i delikatne  z niewielką ilością tanin.

Kangaroo Bay  
Dry Merlot
Kangaroo Bay

0,75L KAN-CWT-DMERL-N W

AUSTRALIA
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Wino o wyjątkowej jasnosłomkowej sukni 
z zielonymi refleksami, z aromatami słod-
kiego melona, orzeźwiających cytrusów, 
brzoskwiń, z pikantnym, waniliowo-dę-
bowym zakończeniem. W ustach welwe-
towe, subtelne, zintegrowane z aromata-
mi. Miękkie i okrągłe taniny zapewniają 
doskonałą strukturę i długi finisz.

Wytrawne wino o złotej barwie, zbudo-
wane ze szczepu Chardonnay. Aromaty 
wyróżniają się nutami marakui, soczystych 
brzoskwiń oraz owoców tropikalnych. 
W ustach wyczuwa się subtelną słodycz 
owoców, z dobrze zbalansowaną strukturą 
i rozwijającym się wykończeniem.

Wytrawne wino o purpurowej barwie  
z połyskującymi fioletowymi refleksami. 
Wyczuwalne aromaty dojrzałych śliwek, 
owoców morwy i rabarbaru, z przyjem-
nymi nutami ziół i gałki muszkatołowej. 
W smaku pełne, dobrze zbalansowane,  
z ciekawym balsamicznym finiszem.

Wytrawne wino skomponowane z gron 
dwóch szczepów, o jasnosłomkowej bar-
wie i przyjemnych aromatach cytrusów, 
moreli oraz kwiatów róży i pomarańczy.  
W smaku orzeźwiające, o dobrej struk-
turze i bardzo przyjemnym, owocowo- 
kwiatowym wykończeniu.

Wino o rubinowej, ciemnej barwie  
z fioletowymi refleksami. Aromaty wiśni, 
truskawek, dojrzałych śliwek, gorzkiej cze-
kolady i pieczonego ciasta oraz cynamonu.  
Na podniebieniu mocny smak słodkich 
jagód i porzeczek oraz truskawek i śliwek. 
W smaku soczyste i długie, z dobrze zinte-
growanymi taninami.

Banrock Station Reserve 
Dry Chardonnay

Banrock Station  
Dry Chardonnay

Banrock Station  
Dry Shiraz & Mataro

Banrock Station Dry  
Colombard & Chardonnay

Banrock Station Reserve 
Dry Cabernet & Shiraz

Banrock Station

Banrock StationBanrock StationBanrock Station

Banrock Station

0,75L BNR-BWT-RDCVE-N

0,75L BNR-BWT-DCHAR-N
0,187L BNR-CWT-DSMAT-M 
0,75L BNR-CWT-DSMAT-N

0,187L BNR-BWT-DCCHA-M 
0,75L BNR-BWT-DCCHA-N

0,75L BNR-CWT-RDCSS-NW

W

W

W W

AUSTRALIA

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

NOWA ZELANDIA

Delikatnie wytrawne białe wino wypro-
dukowane z winogron szczepu Sauvi-
gnon Blanc rosnących w Nowej Zelandii,  
w regionie Nelson na Wyspie Południowej.  
Posiada typowe cechy dla win z tego  
zakątka; delikatny aromat agrestu, nuty 
cytrusowe, zielonego jabłka oraz dojrza-
łego melona.

Nelson Cliffs  
Sauvignon Blanc
Nelson Cliffs

0,75L NEL-BWT-SBLAN-N W

AUSTRALIA

Wytrawne wino powstałe ze szczepu 
Chardonnay. Jasnosłomkowe, eleganc-
kie, z aromatami owoców tropikalnych, 
nutą cynamonu i klonu przechodzącymi  
w bogate, tostowe zwieńczenie. W ustach 
żywe, świeże, kremowe z dębowym wy-
kończeniem.

Wytrawne wino powstałe ze szczepu Zin-
fandel. Aromat dżemu z jagód, wiśni oraz 
czarnego pieprzu, w ustach wzbogaca się 
smakiem wanilii oraz tostowymi nutami, 
które nadają mu pełnego ciała, kończą-
cego doznania miękkimi, aksamitnymi 
taninami.

Wytrawne wino powstałe ze szczepu  
Cabernet Sauvignon. Otwiera się z aroma-
tami czereśni, jagód, cedru, brązowego 
cukru i grzanek. Na podniebieniu wyczu-
walne smaki owoców jagodowych, pianki 
marshmallow, czekolada i krakersy oraz 
karmelowy posmak.

Robert Mondavi 
Woodbridge Chardonnay

Robert Mondavi  
Woodbridge Zinfandel

Robert Mondavi  
Woodbridge Cabernet 

Robert Mondavi Robert MondaviRobert Mondavi

0,75L MDV-BWT-WCHAR-N 0,75L MDV-CWT-WZINF-N0,75L MDV-CWT-WCSAU-NW W W

USA

WINA BEZALKOHOLOWE

Bon Voyage to francuskie białe, półwytraw-
ne wino bezalkoholowe,  wyprodukowane 
w 100% ze szczepu Chardonnay. W winie 
dominuje bukiet tropikalnych owoców 
wraz niuansami kwiatowymi i świeżymi 
aromatami migdałów. W ustach jest lekkie  
i orzeźwiające z przyjemnym brzoskwinio-
wym finiszem. Ciesz się smakiem prawdzi-
wego wina bez alkoholu.

Bon Voyage to francuskie czerwone, 
półwytrawne wino bezalkoholowe, wy-
produkowane w 100% ze szczepu Merlot. 
Wino o wyrazistym bukiecie, w którym 
wyczuwalne są nuty czerwonych owoców. 
W smaku delikatne i przyjemnie owocowe 
z nutką słodyczy na finiszu. Ciesz się sma-
kiem prawdziwego wina bez alkoholu.

Bon Voyage to francuskie różowe, półwy-
trawne wino bezalkoholowe, wyprodu-
kowane w 100% ze szczepu Pinot Noir. 
W zapachu wyczuwalne przyjemne nuty 
owocowe: wiśni, malin oraz czarnej po-
rzeczki. W smaku jest lekkie i owocowe z 
przyjemną słodyczą na finiszu. Ciesz się 
smakiem prawdziwego wina bez alkoholu.

Bon Voyage 
Chardonnay

Bon Voyage 
Merlot

Bon Voyage 
Pinot Noir Rose

Les Grands Chais Les Grands ChaisLes Grands Chais

0,75L BNV-BPW-CHARD-N 0,75L BNV-CPW-MERLO-N0,75L BNV-RPW-PNOIR-N

Bon Voyage to francuskie czerwone, pół-
wytrawne wino bezalkoholowe, wypro-
dukowane w 100% ze szczepu Cabernet 
Sauvignon. Wino pełne aromatów czerwo-
nych owoców uzupełnione przyjemnymi 
nutami przypraw. W smaku delikatne z 
gładkimi taninami i miłą słodyczą na fini-
szu. Ciesz się smakiem prawdziwego wina 
bez alkoholu.

Bon Voyage 
Cabernet Sauvignon
Les Grands Chais

0,75L BNV-CPW-CSAUV-N
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Cava Alto Barrica to wino musujące, wy-
produkowane z winogron pochodzących 
z Penedes, zgodnie z klasyczną metodą. 
Dzięki leżakowaniu w butelce zyskuje 
przyjemny świeży aromat owocowy oraz 
jasnożółtą barwę. W smaku odnajdziemy 
subtelną zrównoważoną kwasowość i ele-
gancję, gdzie przebija się aromat cytrusów 
i jabłka.

Cava Alto Barrica to wino musujące, wy-
produkowane z winogron pochodzących 
z Penedes, zgodnie z klasyczną metodą. 
Dzięki leżakowaniu w butelce zyskuje 
przyjemny świeży aromat owocowy oraz 
jasnożółtą barwę. W smaku odnajdziemy 
subtelną słodycz połączoną z przyjemnymi 
nutami cytrusowymi.

Alto Barrica 
Cava Brut

Alto Barrica 
Cava Semi Seco

Alto BarricaAlto Barrica

0,75L ALT-BWT-CBRUT-N0,75L ALT-BPW-CSSEC-N PW W

WINA MUSUJĄCE

WINA MUSUJĄCE

Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino  
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało  
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Casa Pecunia Prosecco
 DOC Duo pack 2x0,2l
Casa Pecunia

2x0m2L
CAS-BWT-PSPUM-M-977 PW

Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało 
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Casa Pecunia Prosecco 
Classico DOC Magnum
Casa Pecunia

1,50L CAS-BWT-PSPUM-P W

Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino  
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało  
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Casa Pecunia Prosecco
Spumante DOC
Casa Pecunia

0,20L CAS-BWT-PSPUM-M
0,75L CAS-BWT-PSPUM-N W

Półwytrawne słynne włoskie wino musu-
jące zbudowane ze szczepu Glera. Wino 
charakteryzuje się jasnozłotą barwą  
i bardzo świeżymi, owocowymi aroma-
tami, które dają niezwykłe orzeźwienie  
i przyjemnie rozgaszczającą się słodycz  
na zakończenie. Jest to idealna propozycja 
dla tych, którzy lubią delikatną słodycz  
na podniebieniu.

Casa Pecunia Prosecco 
Delicato Secco
Casa Pecunia

0,75L CAS-BPW-PDSEC-N PW
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Casa Pecunia Prosecco ROSÉ Diamond 
Edition reprezentuje wyjątkowy charakter
różowego Prosecco DOC, który wyróżnia 
się jasnoróżową barwą z przyjemnym  
i pachnącym bukietem owocowym. 
Wyczuwalne aromaty truskawkek wraz  
z nutami kwiatowymi, dają idealne orzeź-
wienie i rześkie zakończenie. Podawać 
schłodzone 8-10 C.

Casa Pecunia ‚Diamond’ Pro-
secco Rose Spumante DOC
Casa Pecunia

0,75L CAS-RWT-PDPRS-N W

Casa Pecunia Prosecco Diamond Edition re-
prezentuje wyjątkowy charakter słynnego
włoskiego Prosecco DOC. Wyróżnia się 
jasnozłotą barwą z przyjemnym i pach-
nącym bukietem owocowym, który daje 
niezwykłe orzeźwienie i rześkie zakoń-
czenie. Jest idealne na co dzień, doskonale 
sprawdzi się jako aperitif. Podawać schło-
dzone 8-10 C.

Casa Pecunia ‚Diamond’ 
Prosecco Spumante DOC
Casa Pecunia

0,75L CAS-BWT-CPDPS-N W

WINA MUSUJĄCE

Słynne, włoskie wino Prosecco w rzadkiej 
różowej odmianie, wyprodukowane z wino-
gron szczepu Glera  z dodatkiem Pinot Nero. 
Wino o jasnoróżowym kolorze z delikatnymi 
i trwałymi bąbelkami. Przyjemny i pachnący 
bukiet owocowy z nutami truskawek daje 
idealne orzeźwienie i rześkie zakończenie.

Casa Pecunia Prosecco
Rose Spumante DOC
Casa Pecunia

0,75L CAS-RWT-PRSPU-N-816 W

Pełen delikatnej słodyczy, doskonale 
orzeźwiający typ lekko musującego 
Frizzante o jasnozłotym kolorze i nie-
zwykle świeżych nutach owocowych aro-
matów. Jest wyśmienitym towarzyszem 
wieczornych spotkań. Szczególnie spraw-
dzi się jako doskonały aperitif. Pamiętaj 
podawać je mocno schłodzone.

Casa Pecunia Frizzante 
Bianco
Casa Pecunia

0,75L CAS-BPS-FBIAN-N PS

Pełen delikatnej słodyczy, doskonale 
orzeźwiający typ lekko musującego 
Frizzante o różowawym kolorze i nie-
zwykle świeżych nutach owocowych aro-
matów. Jest wyśmienitym towarzyszem 
wieczornych spotkań. Szczególnie spraw-
dzi się jako doskonały aperitif. Pamiętaj 
podawać je mocno schłodzone.

Casa Pecunia Frizzante 
Rose
Casa Pecunia

0,75L CAS-RPS-FROSE-N PS

Casa Pecunia Moscato Dolce to wspaniałe 
delikatnie słodkie wino, przyjemnie mu-
sujące, o jasnosłomkowej barwie charak-
terystycznej dla gron szczepu Moscato. 
Wino wyzwala bardzo aksamitny bukiet 
owocowy, co w połączeniu z naturalnymi 
bąbelkami powoduje wrażenie niesamo-
witego orzeźwienia. W smaku słodkie, 
żywe i świeże.

Casa Pecunia Moscato 
Spumante Dolce
Casa Pecunia

0,75L CAS-BSL-MSDOL-N S

1821 Vintage Bolgrad Semi Seco to pół-
słodkie białe wino musujące stworzone z 
wyjątkowo dojrzałych i słodkich winogron. 
Wino wyróżnia się złotą barwą z jasnymi re-
fleksami, owocowym aromatem i słodkim 
smakiem, który rozchodzi się po podniebie-
niu dzięki musowaniu perlistych bąbelków. 
Serwuj schłodzone do temperatury 8-10°C

1821 Vintage Bolgrad Sec to półwy-
trawne białe wino musujące stworzo-
ne z wyjątkowo dojrzałych i słodkich 
winogron. Wino charakteryzuje się 
jasno-złotą barwą i przyjemnym muso-
waniem drobnych bąbelków. W bukiecie 
wyczuwalne są nuty owoców, kwiatów  
i miodu, a na podniebieniu wyrazista sło-
dycz z orzeźwiającym akcentem. 

Bolgrad 1821 Vintage 
Demi-Sec

Bolgrad 1821 Vintage 
Sec

BolgradBolgrad

0,75L BOL-BPS- VSWH-N0,75L BOL-BPW-SSWVI-N PW PS
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Wino półsłodkie musujące w bladozłotym 
kolorze, z eleganckimi drobnymi bąbelka-
mi przepełnionymi zapachem kwiatów. 
Wyczuwalne są również aromaty białych 
owoców, jabłek i migdałów. W ustach 
okrągłe, świeże i harmonijne.

Wytrawne musujące wino o barwie złota. 
Wyczuwalny aromat cytrusów i jabłek,  
z nutą soczystych truskawek. Aksamitny 
smak z przyjemnym, owocowym finiszem 
oraz z długotrwałym posmakiem drob-
nych, delikatnych bąbelków.

Charles De Beacour  
Demi Sec

Charles De Beacour  
Brut

Compagnie Française Des Grands Vins Compagnie Française Des Grands Vins

0,75L CDB-BPS-CDSEC-N 0,75L CDB-BWT-CBRUT-N

Wytrawne wino musujące o typowych wa-
lorach dla Cava. Cechuje je jasny, słomko-
wo-żółty kolor przecinany drobnymi i de-
likatnymi bąbelkami. Wyczuwalny czysty  
i cytrusowy aromat z nutami kwiatowymi. 
Wyważony i długotrwały smak. Przyje- 
mna, łaskocząca obecność na podniebie-
niu i towarzyszący jej czysty, orzeźwiający 
posmak.

Wytrawne wino musujące typu Cava  
w odmianie rosé o łososiowej barwie  
z wyraźnym i czystym owocowym aroma-
tem. Wypełniają je małe, delikatne bą-
belki, zwieńczone pełną i trwałą koroną. 
W ustach wyczuwalne czerwone owoce 
okraszone akcentami maślanymi. Deli-
katne musowanie podkreśla długotrwały 
i przyjemny posmak.

Federico Paternina
Banda Azul Cava Brut

Federico Paternina Banda 
Azul Cava Brut Rose

Federico Paternina Federico Paternina

0,75L PAT-BWT-BACBR-N 0,75L PAT-RWT-BACBR-N

W kieliszku wino prezentuje bladożółty kolor 
z zielonymi odcieniami, wypełniony drob-
nymi i trwałymi bąbelkami. Nos jest świeży,  
z wyraźnymi nutami zielonych owoców. 
Zrównoważone w smaku, kremowe, pozo-
stawiające elegancki posmak. Po starannej 
selekcji winogron ta Cava jest wytwarzana 
zgodnie z tradycyjnymi metodami. Wino od-
powiednie dla wegan i wegetarian.

Federico Paternina 
Organic Cava Brut
Federico Paternina

0,75L PAT-BWT-OCBRU-N

Wino musujące wytworzone z wino-
gron szczepu Chardonnay, Pinot Blanc 
i Fetească Albă, zbieranych w winni-
cach położonych w regionie Codru, 
w rejonie Onesti, charakteryzującym się 
najlepszymi warunkami do produkcji wina 
musującego. Oprócz delikatnych i gładkich 
bąbelków wyróżnia je złożony bukiet z sub-
telnymi nutami zielonego jabłka i miodu.

Dor Brut Sparkling

Vinăria Bostavan

0,75L DOR-BWT-DBSPA-N

PS

W

W W

W

W

WINA MUSUJĄCE

EcoGAIA Prosecco D.O.C. Organic jest winem 
musującym w pełni ekologicznym i wegań-
skim, wytwarzanym z winogron Glera upra-
wianych zgodnie z zasadami upraw ekologicz-
nych. W zapachu odnajdziemy delikatny oraz 
złożony bukiet owocowy z nutami brzoskwini, 
zielonego jabłka i cytrusów. Na podniebieniu 
wyczuwalna świeżość oraz przyjemna kwaso-
wość. Finisz niezwykle orzeźwiający. 

Eco Gaia Organic  
Prosecco
Eco Gaia

0,75L EECO-BWT-OPROS-N W

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

ALKOHOLE MOCNE

Gruzińska brandy od stuleci jest uważana za 
jedną z najlepszych na świecie, a wyjątkowa 
jego jakość bierze się z tradycyjnej sztuki 
destylacji oraz endemicznych odmianach 
winorośli, z którego jest wytwarzana. Bran-
dy Kazbek Peak ma żywy, elegancki aromat 
słodkich miodu i wanilii, zrównoważony 
nutami suszonych śliwek i karmelizowanych 
orzechów laskowych. W smaku wyczuwalne 
harmonijne smaki kory dębu i cynamonu.

Armeńska brandy to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych brandy na świecie sta-
nowiąca synonim wysokiej jakości oraz 
tradycyjnych metod produkcji. Grand 
Yerevan jest wytwarzana z wysokiej jako-
ści eaux-de-vie pochodzącej z klasycznego 
procesu podwójnej destylacji i starzenia 
co najmniej przez 5 lat w ormiańskich dę-
bowych beczkach. W brandy tej wykorzy-
stuje się ormiańskie tradycyjne odmiany 
winorośli uprawiane w Ararat Valley.

Gruzińska brandy od stuleci jest uważana za 
jedną z najlepszych na świecie, a wyjątkowa 
jego jakość bierze się z tradycyjnej sztuki de-
stylacji oraz endemicznych odmianach wino-
rośli, z którego jest wytwarzana. Kazbek Peak 
XO to doskonała kompozycja destylatów win-
nych, pachnących suszonymi śliwkami i pra-
żonymi, karmelizowanymi orzechami lasko-
wymi w oplocie subtelnych nut kwiatowych.  
W smaku pełna, złożona z delikatną słodyczą 
na finiszu.

Kazbek Peak Aged  
6 Months Brandy

Grand Yerevan
5 Years Old Brandy

Kazbek Peak Aged  
5 Years Brandy

Kvareli Cellar Armenia WinesKvareli Cellar

0,5L KAZ-BRA-KPAB6-M 0,5L MNT-KON-VVSOP-N0,5L KAZ-BRA-KPAYB-M

Armeńska brandy to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych brandy na świecie sta-
nowiąca synonim wysokiej jakości oraz 
tradycyjnych metod produkcji. Grand 
Yerevan jest wytwarzana z wysokiej jako-
ści eaux-de-vie pochodzącej z klasycznego 
procesu podwójnej destylacji i starzenia 
co najmniej przez 7 lat w ormiańskich dę-
bowych beczkach. W brandy tej wykorzy-
stuje się ormiańskie tradycyjne odmiany 
winorośli uprawiane w Ararat Valley.

Grand Yerevan
7 Years Old Brandy
Armenia Wines

0,5L MNT-KON-VCOVS-N

Szampan o jasnej złocistej barwie, deli-
katnych i trwałych bąbelkach. Jest orzeź-
wiający, aromatycznie pachnący gruszką 
oraz świeżym chrupiącym pieczywem, zaś 
w smaku rześki, zrównoważony, o długim 
zakończeniu. Brut Mosaique to kupaż 
dominującego owocu Chardonnay, oraz 
szczepów Pinot Noir oraz Pinot Meunier. 

Jacquart Mosaique Brut 
Champagne + Gift Box
Jacquart

0,75L JCQ-BWT-MBCHA-N-240
0,75L+GIGTBOX
            JCQ-BWT-MBCHA-N-557

W
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Monnet VS jest zmieszany po mistrzowsku 
z kwiatowym eaux-de-vie i powoli dojrze-
wa w dębowych beczkach Limousin przez 
minimum dwa lata. Żywy i owocowy, ofe-
ruje wspaniałe wprowadzenie do jakości, z 
której znany jest dom Monnet. Błyszczące 
złoto w kolorze Monnet VS emanuje aro-
matem świeżych kwiatów i delikatnych 
przypraw z delikatną nutą wanilii. Na pod-
niebieniu odsłania świeżość i finezję, a po 
nim długie, ciepłe wykończenie.

Monnet XO jest powoli mieszany z eaux-de-vie 
wybranego głównie z Grande Champagne 
i Petite Champagne. Skrupulatnie starzone 
w beczkach dębowych Limousin, znacznie 
wykraczają poza minimalny czas wymagany 
dla apelacji XO. Wypolerowane złoto z błysz-
czącymi czerwonymi refleksami to Monnet XO, 
doskonale tworzy równowagę między struk-
turą, charakterem i delikatnością. Ten bogato 
złożony koniak łączy słodkie, korzenne aromaty 
lukrecji, orzechów i kandyzowanych owoców. 

Monnet VSOP jest mistrzowsko zmieszany  
z eaux-de-vie specjalnie dobranych ze wzglę-
du na ich wspaniałą postać. Cierpliwie starzo-
ny w beczkach dębowych Limousin przez 
co najmniej cztery lata, oferuje wyśmienity 
smak jakości, z której znany jest Dom Mon-
net. Czysty bursztynowy kolor Monnet VSOP 
ujawnia aromaty wanilii i suszonych owo-
ców. Na podniebieniu jest cudownie bogaty 
i zrównoważony, z nutami miodu, nugatu  
i długim, gładkim wykończeniem.

Monnet Vs Cognac  
+ Gift Box

Monnet Xo Cognac  
+ Tuba

Monnet Vsop Cognac  
+ Gift Box

J.G. Monnet & Co J.G. Monnet & CoJ.G. Monnet & Co

0,7L MNT-KON-VCOVS-N 0,7L MNT-KON-XCOXO-N0,7L MNT-KON-VVSOP-N

Eaux-de-vie pochodzi z klasycznych od-
mian europejskich w połączeniu z lokal-
nymi odmianami charakterystycznymi 
dla Mołdawii, pochodzącymi wyłącznie  
z własnych winnic producenta. Leżakuje  
w dębowych beczkach przez nie mniej niż 
3 lata. Brandy charakteryzuje się delikat-
nym złotobrązowym kolorem i złożonym 
bukietem kwiatów o jasnych tonach doj-
rzałości. Posiada certyfikat koszeroności.

Kvint Very Special Aged 
3 Years Brandy Kosher
Kvint

0,5L KVI-BRA-SAYBK-M

3-letnie brandy Bolgrad Very Special jest 
wytwarzana z wysokiej jakości „eau-de-vie” 
– z francuskiego „wody życia” – pocho-
dzącej z tradycyjnego procesu podwójnej 
destylacji. Starzona jest przez co najmniej 
3 lata w dębowych beczkach. Brandy  
o bursztynowo złotej barwie charakteryzuje 
się intensywnym i eleganckim aromatem, 
w którym nuty wanilii są przyjemnie zrów-
noważone akcentami orzechów laskowych.

5-letnie brandy Bolgrad, zamknięta  
w pięknej ceramicznej butelce, jest wy-
twarzana z wysokiej jakości „eau-de-vie”   
z francuskiego „wody życia” – pochodzącej 
z tradycyjnego procesu podwójnej desty-
lacji. Starzona jest przez co najmniej 5 lata  
w dębowych beczkach. Brandy charakteryzu-
je się intensywnym i eleganckim aromatem, 
w którym nuty wanilii są przyjemnie zrów-
noważone akcentami orzechów laskowych.

5-letnie brandy Bolgrad V.V.S.O.P. jest wy-
twarzana z wysokiej jakości „eau-de-vie” 
– z francuskiego „wody życia” – pocho-
dzącej z tradycyjnego procesu podwójnej 
destylacji. Starzona jest przez co najmniej 
5 lata w dębowych beczkach. Brandy  
o bursztynowo złotej barwie charakteryzuje 
się intensywnym i eleganckim aromatem, 
w którym nuty wanilii są przyjemnie zrów-
noważone akcentami orzechów laskowych.

Bolgrad  
Vs Brandy

Bolgrad Ceramic Blue 
Brandy + Gift Box

Bolgrad Vvsop Brandy  
+ Gift Box

Bolgrad BolgradBolgrad

0,5L BOL-BRA-VBRVS-M 0,5L BOL-BRA-CBBRA-M0,5L BOL-BRA-VVSOP-M

59 05 2790 34 9075 900 71 83 3717 5 59 00718 337 168
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Davidoff VSOP to niezwykle bogato zdobio-
ny koniak, który zachwyca mocną i złożo-
ną mieszanką prezentującą zrównoważo-
ny bukiet egzotycznych zapachów, drewna  
i dojrzałych owoców, starannie połączo-
nych z eaux-de-vie z najlepszych obsza-
rów regionu Cognac. Gładkie nuty karmelu 
i wanilii doskonale współgrają z żywymi 
tonami moreli i ziemistym wykończeniem 
kasztanów. Ma głęboką i intrygującą zło-
żoność z ekscytującymi warstwami aro-
matycznej różnorodności.

Davidoff  
Vsop Cognac + Gift Box
Zino Davidoff Group

0,7L DVF-KON-VVSOP-N

Davidoff V stworzony dzięki starannej 
selekcji specjalnego eaux-de-vie z naj-
lepszych winogron w regionie, sprawi, 
że będziesz żarliwym entuzjastą koniaku 
na całe życie. Współczesny koniak z nutą 
świeżo upieczonego chleba i kasztanowe-
go miodu. Gładkie nuty karmelu i wanilii 
doskonale współgrają z żywymi tonami 
moreli i ziemistym wykończeniem kaszta-
nów. „Special V” to dynamiczny, porywają-
cy koniak na każdą okazję.

Davidoff  
Special V Cognac
Zino Davidoff Group

0,7L DVF-KON-SVCOG-N

ALKOHOLE MOCNE

Davidoff XO to wysokiej klasy dojrzały 
koniak o wysublimowanym aromacie. Ide-
alnie okrągły i znakomicie zbalansowany,  
z aromatami brzoskwiń i nektarynek, 
które szepczą aluzje drewna i orzecha. 
Harmonijna kompozycja kwiatowych 
podtekstów, gładka owocowość, bogaty 
ton miodowy i nuta goździków i lukrecji. 
Ten koniak to uosobienie doskonałości  
i niezrównane doznanie dla zmysłów w 
wyjątkowo śmiałym i nowoczesnym opa-
kowaniu. Po prostu wyjątkowy.

Davidoff  
Xo Cognac + Gift Box
Zino Davidoff Group

0,7L DVF-KON-XCOXO-N

Stworzony ze starannej selekcji naj-
lepszych win z winogron Airén. 
Starzenie odbywa się w beczkach 
z amerykańskiego dębu, które wcze-
śniej zawierały wina Amontillado  
i Oloroso. Dzięki metodzie starzenia 
Criaderas i Solera uzyskujemy niezwykłą 
brandy o niezrównanej jakości i głębokim 
bursztynowym kolorze. Brandy jest inten-
sywnie aromatyczna z nutami wanilii i ka-
kao. W ustach jest trwałe, zrównoważone  
i niezwykle złożone.

Osborne ‚Carlos I’ Solera 
Gran Reserva Sherry Cask 
Bodegas Osborne

0,7L OSB-BRA-GRSCB-N

0,5L BUL-WOD-VODKA-M-4750,2L BUL-WOD-VODKA-M-499

Veterano Reserva Brandy jest to najwyższej jakości andaluzyjska Brandy de Je-
rez dojrzewająca przez co najmniej rok w amerykańskich dębowych beczkach,  
w których wcześniej dojrzewały wina sherry. Unikalny i tradycyjny system So-
lera nadaje równowagę, złożoność i łagodne smaki, które na długo zapadają w 
pamięć. Zachwyca niepowtarzalnym waniliowym smakiem z nutą prażonego 

karmelu oraz drewna cedrowego z przyjemnym posmakiem suszonych moreli.

Solera Veterano urzeka konsumentów już od 1922 roku dzięki swojemu wysubli-
mowanemu i gładkiemu smakowi. Jest to najwyższej jakości andaluzyjski napój 
dojrzewający w amerykańskich dębowych beczkach, poprzez unikalny i tradycyj-
ny system Solera. Zaskakuje niezwykle bogatym aromatem śliwek oraz winogron  
z delikatnym muśnięciem wanilii. Zachwyca intensywnością barwy.

Osborne Veterano  
Reserva Solera Brandy

Osborne  
Veterano Solera

Bodegas Osborne

Bodegas Osborne

0,7L VET-BRA-ORSBR-N-082 
0,7L+Gift Box VET-BRA-ORSBR-N-427

0,7L VET-SPR-OSOLE-N
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Amber Vodka powstaje z połączenia wyłącznie najlepszej jakości składników – spirytusu wykorzystywa-
nego do produkcji wódek klasy premium i specjalnie selekcjonowanych, bałtyckich bursztynów. Bursztyny 
są podstawą niezwykłego, bursztynowego maceratu, a kamień znajdujący się w każdej butelce trunku 
jest dowodem na całkowicie naturalny charakter trunku. Za jej wyjątkowy styl i bezkonkurencyjną jakość 
odpowiada także proces 2-tygodniowego leżakowania, eliminujący zawartość fuzli oraz produkcja w nie-
wielkich partiach, która pozwala na pozwala na szczegółową opiekę nad każdą serią. W ten sposób każda 
kropla Amber Vodki jest po prostu doskonała. Butelka, w której zamknięto Amber Vodka ozdobiona jest 
24-karatowym złotem, które dodaje prestiżu i elegancji, a szyjka zakończona jest podwójnym korkiem 
uniemożliwiającym wypadnięcie bursztynu podczas przelewania wódki do szkła.

Amber Inside Vodka Amber Inside Vodka
+ Gift Box

Amber Inside Vodka

0,7L AMB-WOD-IVODK-N-340 0,7L AMB-WOD-IVODK-N-030

IDEALNE NA PREZENT

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

6 win El Coto Crianza Rioja zamknięte  
w oryginalnej drewnianej skrzynce.  
Wytrawne wina z niezwykle udanego  
i wyjątkowego rocznika 2017 prezentują-
ce w kieliszku jedwabisty i trwały smak. 
Wina leżakowały co najmniej 12 miesięcy 
w beczkach z dębu amerykańskiego oraz 
przynajmniej 6 miesięcy w butelkach.

El Coto  Crianza Rioja  
+ Wooden Box

El Coto De Rioja

6x0,75L ELC-CWT-CRIOJ-N W

Wino powstałe z klasycznej gruzińskiej od-
miany winogron Saperavi. Cechuje je ciem-
norubinowa barwa oraz delikatny i ujmują-
cy aromat dzikich jeżyn. Na podniebieniu 
niezwykle welwetowe, ukazujące subtelną 
cierpkość, przełamaną naturalną słodyczą. 
Wino zamknięte w unikalnej dla win gru-
zińskich ceramicznej butelce, wypalanej  
w piecu kamionce i pomalowanej ręcznie.

Kamionka Semi Sweet 
Seperavi Ceramic Brown
Georgian Wine House

0,75L KAM-CPS-SSSCB-N PS

Wino powstałe z klasycznej gruzińskiej od-
miany winogron Saperavi. Cechuje je ciem-
norubinowa barwa oraz delikatny i ujmują-
cy aromat dzikich jeżyn. Na podniebieniu 
niezwykle welwetowe, ukazujące subtelną 
cierpkość, przełamaną naturalną słodyczą. 
Wino zamknięte w unikalnej dla win gru-
zińskich ceramicznej butelce, wypalanej  
w piecu kamionce i pomalowanej ręcznie.

Kamionka Semi Sweet 
Seperavi Ceramic Green
Georgian Wine House

0,75L KAM-CPS-SSSCG-N PS

Półsłodkie wino zamknięte w wyjątkowej 
ceramicznej butelce, o bogatym czer-
wono-bordowym kolorze. Wyróżnia się 
wyrafinowanym kwiatowym aromatem 
oraz lekkimi nutami owoców granatu  
i maliny. Swój subtelny i charakterystyczny 
smak wino zawdzięcza doskonałemu zba-
lansowaniu oraz przyjemnie słodkawemu 
zakończeniu.

Kamionka Karabin 
Ceramic Semi Sweet Red
Bolgrad

0,75L KAM-CPS-KCSSR-N PS

Amber Vodka powstaje z połączenia najlep-
szych składników – spirytusu wykorzystywane-
go do produkcji wódek klasy premium i specjal-
nie selekcjonowanych, bałtyckich bursztynów. 
Za jej wyjątkowy styl i bezkonkurencyjną jakość 
odpowiada także proces 2-tygodniowego leża-
kowania, eliminujący zawartość fuzli oraz pro-
dukcja w niewielkich partiach, która pozwala 
na szczegółową opiekę nad każdą serią. 

Amber Inside Vodka
+ Gift Box
Amber Inside Vodka

0,7L AMB-WOD-IVODK-N-030

King Royben XO produkowany jest według 
tradycyjnego procesu produkcji eau-de-
-vie z najwyższej jakości leżakowanego 
destylatu gronowego. Swój wyjątkowy 
smak zawdzięcza procesowi dojrzewania  
w dębowych beczkach przez czas nie krótszy 
niż 8 lat. Charakteryzuje się złocisto bursztyno-
wą barwą, złożonym i harmonijnym smakiem, 
z wyczuwalnymi nutami czekolady oraz wanilii.

King Royben Xo Aged 8 
Years Brandy + Gift Box
KVINT

0,5L ROY-BRA-XAYXO-M W

Delikatnie wytrawne włoskie wino musu-
jące pochodzące z regionu Veneto. Wino
o jasnozłotej barwie i niezwykle świeżych, 
owocowych aromatach, które zapewniają 
idealne orzeźwienie i niezwykle przyje- 
mny, utrzymujący się posmak. Powstało 
ze szczepu Glera, dawniej nazywanego 
Prosecco.

Casa Pecunia Prosecco 
Classico DOC Magnum
Casa Pecunia

1,50L CAS-BWT-PSPUM-P

Casa Pecunia Moscato Dolce to wspaniałe 
delikatnie słodkie wino, przyjemnie mu-
sujące, o jasnosłomkowej barwie charak-
terystycznej dla gron szczepu Moscato. 
Wino wyzwala bardzo aksamitny bukiet 
owocowy, co w połączeniu z naturalnymi 
bąbelkami powoduje wrażenie niesamo-
witego orzeźwienia. W smaku słodkie, 
żywe i świeże.

Jacquart Mosaique Brut 
Champagne + Gift Box
Jacquart

0,75L JCQ-BWT-MBCHA-N W
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3L 5L

IDEALNE NA PREZENT

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

IDEALNE NA PREZENT

W - wytrawne PW - półwytrawne PS - półsłodkie S - słodkie

Armeńska brandy to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych brandy na świecie sta-
nowiąca synonim wysokiej jakości oraz 
tradycyjnych metod produkcji. Grand 
Yerevan jest wytwarzana z wysokiej jako-
ści eaux-de-vie pochodzącej z klasycznego 
procesu podwójnej destylacji i starzenia 
co najmniej przez 7 lat w ormiańskich dę-
bowych beczkach. W brandy tej wykorzy-
stuje się ormiańskie tradycyjne odmiany 
winorośli uprawiane w Ararat Valley.

Grand Yerevan
7 Years Old Brandy
Armenia Wines

0,5L MNT-KON-VCOVS-N

Armeńska brandy to jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych brandy na świecie sta-
nowiąca synonim wysokiej jakości oraz 
tradycyjnych metod produkcji. Grand 
Yerevan jest wytwarzana z wysokiej jako-
ści eaux-de-vie pochodzącej z klasycznego 
procesu podwójnej destylacji i starzenia 
co najmniej przez 5 lat w ormiańskich dę-
bowych beczkach. W brandy tej wykorzy-
stuje się ormiańskie tradycyjne odmiany 
winorośli uprawiane w Ararat Valley.

Grand Yerevan
5 Years Old Brandy
Armenia Wines

0,5L MNT-KON-VVSOP-N

5-letnie brandy Bolgrad, zamknięta  
w pięknej ceramicznej butelce, jest wy-
twarzana z wysokiej jakości „eau-de-vie”   
z francuskiego „wody życia” – pochodzącej 
z tradycyjnego procesu podwójnej desty-
lacji. Starzona jest przez co najmniej 5 lata  
w dębowych beczkach. Brandy charakteryzu-
je się intensywnym i eleganckim aromatem, 
w którym nuty wanilii są przyjemnie zrów-
noważone akcentami orzechów laskowych.

0,5L BOL-BRA-CBBRA-M

5-letnie brandy Bolgrad V.V.S.O.P. jest wy-
twarzana z wysokiej jakości „eau-de-vie” 
– z francuskiego „wody życia” – pocho-
dzącej z tradycyjnego procesu podwójnej 
destylacji. Starzona jest przez co najmniej 
5 lata w dębowych beczkach. Brandy  
o bursztynowo złotej barwie charakteryzuje 
się intensywnym i eleganckim aromatem, 
w którym nuty wanilii są przyjemnie zrów-
noważone akcentami orzechów laskowych.

Bolgrad Ceramic Blue 
Brandy + Gift Box
Bolgrad

Bolgrad Vvsop Brandy  
+ Gift Box
Bolgrad

0,5L BOL-BRA-VVSOP-M

Davidoff XO to wysokiej klasy dojrzały 
koniak o wysublimowanym aromacie. 
Idealnie okrągły i znakomicie zbalanso-
wany, z aromatami brzoskwiń i nektary-
nek, które szepczą aluzje drewna i orze-
cha. Harmonijna kompozycja kwiatowych  
podtekstów, gładka owocowość, bogaty 
ton miodowy i nuta goździków i lukrecji.

0,7L DVF-KON-XCOXO-N

Davidoff  
XO Cognac + Gift Box
Zino Davidoff Group

Monnet VS jest zmieszany po mistrzowsku 
z kwiatowym eaux-de-vie i powoli dojrze-
wa w dębowych beczkach Limousin przez 
minimum dwa lata. Żywy i owocowy, ofe-
ruje wspaniałe wprowadzenie do jakości, z 
której znany jest dom Monnet. Błyszczące 
złoto w kolorze Monnet VS emanuje aro-
matem świeżych kwiatów i delikatnych 
przypraw z delikatną nutą wanilii. Na pod-
niebieniu odsłania świeżość i finezję, a po 
nim długie, ciepłe wykończenie.

Monnet XO jest powoli mieszany z eaux-de-vie 
wybranego głównie z Grande Champagne 
i Petite Champagne. Skrupulatnie starzone 
w beczkach dębowych Limousin, znacznie 
wykraczają poza minimalny czas wymagany 
dla apelacji XO. Wypolerowane złoto z błysz-
czącymi czerwonymi refleksami to Monnet XO, 
doskonale tworzy równowagę między struk-
turą, charakterem i delikatnością. Ten bogato 
złożony koniak łączy słodkie, korzenne aromaty 
lukrecji, orzechów i kandyzowanych owoców. 

Monnet VSOP jest mistrzowsko zmieszany  
z eaux-de-vie specjalnie dobranych ze wzglę-
du na ich wspaniałą postać. Cierpliwie starzo-
ny w beczkach dębowych Limousin przez 
co najmniej cztery lata, oferuje wyśmienity 
smak jakości, z której znany jest Dom Mon-
net. Czysty bursztynowy kolor Monnet VSOP 
ujawnia aromaty wanilii i suszonych owo-
ców. Na podniebieniu jest cudownie bogaty 
i zrównoważony, z nutami miodu, nugatu  
i długim, gładkim wykończeniem.

Monnet Vs Cognac  
+ Gift Box

Monnet Xo Cognac  
+ Tuba

Monnet Vsop Cognac  
+ Gift Box

J.G. Monnet & Co J.G. Monnet & CoJ.G. Monnet & Co

0,7L MNT-KON-VCOVS-N 0,7L MNT-KON-XCOXO-N0,7L MNT-KON-VVSOP-N

Wino pochodzące z wyjątkowego terroir Hiszpanii, starzone co najmniej 36 mie-
sięcy w dębowych beczkach. Wino klasyczne, eleganckie, łączące moc owoców z 
bogactwem i intensywnością aromatów. Wyczuwalne dojrzałe, soczyste owoce  
z lekką nutą tostów i niuansami czekolady. Na podniebieniu finezyjne z dosko-
nale zbalansowaną kwasowością.

Alto Barrica Gran Reserva 5L 
+ Wooden Box

Alto Barrica

3L ALT-CWT-DGRES-P-094 W 5L ALT-CWT-DGRES-P-100 W

Veterano Reserva Brandy jest to  
najwyższej jakości andaluzyjska Brandy 
de Jerez dojrzewająca przez co najmniej 
rok w amerykańskich dębowych beczkach,  
w których wcześniej dojrzewały wina 
sherry. Unikalny i tradycyjny system  
Solera nadaje równowagę, złożoność  
i łagodne smaki, które na długo zapadają 
w pamięć. 

0,7L+GB VET-BRA-ORSBR-N-427

Stworzony ze starannej selekcji naj-
lepszych win z winogron Airén. 
Starzenie odbywa się w beczkach 
z amerykańskiego dębu, które wcze-
śniej zawierały wina Amontillado  
i Oloroso. Dzięki metodzie starzenia 
Criaderas i Solera uzyskujemy niezwykłą 
brandy o niezrównanej jakości i głębokim 
bursztynowym kolorze. 

0,7L OSB-BRA-GRSCB-N

Osborne Veterano  
Reserva Solera Brandy
Bodegas Osborne

Osborne ‚Carlos I’ Solera 
Gran Reserva Sherry Cask 
Bodegas Osborne

Davidoff  VSOP zachwyca mocną i złożoną 
mieszanką prezentującą zrównoważony 
bukiet egzotycznych zapachów, drewna  
i dojrzałych owoców. Gładkie nuty karme-
lu i wanilii doskonale współgrają z żywymi 
tonami moreli i ziemistym wykończeniem 
kasztanów. Ma głęboką i intrygującą zło-
żoność z ekscytującymi warstwami aro-
matycznej różnorodności.

Davidoff  
Vsop Cognac + Gift Box
Zino Davidoff Group

0,7L DVF-KON-VVSOP-N

Alto Barrica Gran Reserva 3L 
+ Wooden Box
Alto Barrica
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