
Oferta Świąteczna



Szanowni Państwo,

Odkupienie Win to marka wyjątkowa na polskim rynku. 

Każde spośród prawie 300 win w naszej ofercie jest owo-

cem starannej selekcji, dokonywanej przez sommelierów 

z wieloletnim doświadczeniem z pracy w najbardziej pre-

stiżowych restauracjach. Pasja i profesjonalizm pozwalają 

zagwarantować naszym klientom, kontrahentom i przyja-

ciołom prawdziwą ucztę dla zmysłów. Mamy zaszczyt za-

prezentować katalog z naszą propozycję świąteczną, skom-

ponowaną tak, aby zachwycić nie tylko koneserów, ale 

także początkujących miłośników wina.

Aby w okresie bożonarodzeniowym mogli Państwo raczyć 

się w gronie najbliższych nie tylko wybornym winem, wraz 

z naszymi partnerami zadbaliśmy o uzupełnienie oferty 

o najwyższej jakości produkty.

      Odkupienie Win
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Praliny Luxury opakowanie 9 szt. 105g, herbata 

naturalna - owocowa 100g, mini pack konfitu-

ra Traditional 3 x 30g, Paladin Vinagre de Fruta 

Spray 250 ml, Prisca redukcja z kawy waga 125g, 

Prisca pasta z zielonych oliwek 90g.

Skrzynia drewniana potrójna 

w kolorze naturalnym.

Dodatki:

Opakowanie

193,92 
netto

brutto239,00

N°1

{
Arnoux & Fils
Ventoux Rouge

    Kraj: Francja,    Szczep: 75% Grenache,10% Syrah, 
10% Carignan, 5% Cinsault,    Region: Ventoux.
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Herbata naturalna – owocowa 100g, mini pack 

konfitura Traditional 3 x 30g, Prisca pasta 

z zielonych oliwek 90g, Prisca pasztet z winem 

porto 90g.

Dodatki:

Skrzynia drewniana podwójna 

w kolorze naturalnym.

Opakowanie

{
Cantine Nicosia 
Nero d’Avola

100,94 
netto

brutto124,00

N°2      Kraj: Włochy,     Szczep: Nero d’Avola,     
     Region: IGT Terre Siciliane.
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Mini Pack special VEG Traditional, Prisca 3 x 30g, 

Prisca pasta z pomidorów 90g, konfitura gruszka 

+ porto gourmet 230g.

Skrzynia drewniana powójna 

kolorze naturalnym.

Dodatki:

Opakowanie

111,04 
netto

brutto137,00

N°3

{
Viyuela Barrica

   Kraj: Hiszpania,     Szczep: tempranillo,
   Region: DO Ribera del Duero.
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Herbata naturalna – owocowa 100g, Smak podro-

ży kawa ziarnista 500g, Paladin Vinagre de Fruta 

Spray 250 ml, Prisca redukcja z kawy 125g.

Dodatki:

Skrzynia drewniana potrójna 

w kolorze naturalnym.

Opakowanie

{
Tenute Rossetti 
Bianco Toscana

128,80 
netto

brutto158,00

N°4      Kraj: Włochy,     Szczep: malvasia, trebbiano,
chardonnay    Region: Toscana.
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Trufle Luxury opakowanie 9 szt. 80g, kawa 

arabica 500g, Amazonia Seduction herba-

ta 40g, Prisca redukcja z wina 90g.

Skrzynia drewniana potrójna 

kolorze naturalnym.

Dodatki:

Opakowanie

238,85 
netto

brutto294,00
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N°5

{

Cantina Sava 
Primitivo Di
Manduria Tardus

   Kraj: Włochy,     Szczep: primitivo,
   Region: Puglia.
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Praliny Luxury opakowanie 9 szt. 105g, Paladin 

oliwa 500ml, Prisca pasztet z winem porto 90g, 

Prisca pasta z zielonych oliwek 90g, Prisca re-

dukcja z kawy waga netto 125g, konfitura grusz-

ka + porto gourmet 230g.

Dodatki:

Skrzynia drewniana potrójna 

w kolorze naturalnym.

Opakowanie

{

Olivier Zeter 
Sauvignon Blanc 
trocken

265,53 
netto

brutto327,00

N°6    Kraj: Niemcy,     Szczep: riesling, 
  Region: Palatynat.
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Praliny Luxury opakowanie 9 szt. 105g, kawa 

arabica 500g, Amazonia Seduction herbata 

40g, konfitura gruszka + porto gourmet 230g, 

czekolada Pantagruel 200g.

Skrzynia drewniana potrójna 

kolorze naturalnym.

Dodatki:

Opakowanie

231,19 
netto

brutto284,00

N°7

{

Tenute Rossetti 
Chianti Classico 
Poggio Civetta

     Kraj: Włochy,     Szczep: 85% Sangiovese, 5% Merlot, 
10% Cabarnet Sauvignon,    Region: Chianti DOCG.
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Praliny Luxury opakowanie 15 szt. 140g, mini 

pack special VEG Traditional, Prisca 3 x 30g, Pri-

sca redukcja z kawy waga netto 125g, konfitura 

gruszka + porto gourmet 230g, Mouchao Galega 

oliwa z oliwek 500 ml.

Dodatki:

Skrzynia drewniana potrójna 

w kolorze naturalnym.

Opakowanie

{

Le Brun De
Neuville Cuvee 
Blanc de Blancs

373,38 
netto

brutto459,00

N°8    Kraj: Francja,     Szczep: Chardonnay, 
   Region: AOC Champagne.
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Praliny Luxury opakowanie 9 szt. 105g, 

kawa arabica 500g.

Skrzynia drewniana potrójna 

kolorze naturalnym.

Dodatki:

Opakowanie

368,12 
netto

brutto453,00

N°9

{

Le Brun De
Neuville Lady
De N Clovis 

     Kraj: Francja,      Szczep: Chardonnay - Pinot Noir, 
     Region: AOC Champagne.
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Mini Pack konfitura Traditional 3 x 30g, 

mini pack konfitura Seduction 3 x 30g, Pri-

sca redukcja z kawy 125g, Prisca Seducion 

Pomidory 230g.

Dodatki:

Skrzynia drewniana powójna 

w kolorze naturalnym.

Opakowanie

{
Cantina Sava
Poggio Pasano 
Primitivo

109,61
netto

brutto135,00

N°10    Kraj: Włochy,     Szczep: primitivo, 
   Region: IGP Salento.
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Na specjalne
życzenie 

skomponujemy
zestaw według

Państwa preferencji.

2524



Polecamy Państwu mocne
alkohole z najwyższej półki.

Idealnie sprawdzą się w roli świątecznych prezentów.



Irlandzka whiskey single malt produko-

wana w destylarni Derry, w północnej Ir-

landii. Jedyna i niepowtarzalna ośmiolet-

nia whiskey. Zapach wyczuwalny przez 

słodycz owocową, migdały oraz nuty przy-

praw i miodu. Laureatka wielu prestiżo-

wych nagród w tym podwójnego złotego 

medalu San Francisco World Spirits Com-

petition w 2016 roku.

Whiskey przechowywane jest w London-

derry w północnej Irlanii, dzięki czemu 

otrzymuje niepowtarzalny smak. Whiskey 

jest zestawieniem czteroletnich destylan-

tów jęczmiennych z trzyletnimi destylan-

tami złożonymi. Aromat lekko pikantny 

wzbogacony o cytrusowe aromaty z wani-

liowym wykończeniem. 

The Quiet Man 8yo Single Malt 40% 0,7 l 

The Quiet Man Blended 40% 0,7 l

158,62
netto
brutto206,00

685,30
netto

brutto890,00

1439,90
netto

brutto1870,00

108,57
netto
brutto141,00

Jeden z najstarszych trunków Francji z regionów dawnej Ga-

skonii. Trunek ten to dziedzictwo Rzymian, Celtów i Arabów. 

Chabot Vintage 1966 Paradise Collection 
Chabot Vintage 1976

1

1

2

2
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Fuyu po japońsku oznacza „zima” Ręcz-

nie mieszana japońśka whiskey pocho-

dzi z kilku destylarni na wyspie Honsiu.

W 100 % whisky japońska, produkowana 

metodą small batch, w 2017 roku wypro-

dukowano tylko 50 tysięcy butelek.

To dojrzewająca w nowych beczkach 

po Bourbonie cudowna, zrównoważo-

na whisky. Jęczmień, gruszka i kremo-

we czekoladowe nuty, rozwijające się 

na podniebieniu i powoli gasnący finisz.

Nieport Tawny to wspaniałe wino wpro-

wadzające odbiorców w fascynujący 

świat stylu tawny. Stosunkowo młode 

wino kupażowane z różnych roczników, 

każde nadające winu harmonii i złożo-

ności, stworzone w barrique

Oferta Torfowa i słód gotowany stwo-

rzony przez słynnego Johna Glasera 

z Compass Box. Mieszanka dymna, 

z nutami owoców, zrównoważona 

whisky, niezwykle głęboka i złożo-

na. Kompozycja jednej whisky Single 

Malt z Islay, jednej z Isle of Mull i jed-

nej Single Malt z Highland - Laphroaig, 

Ledaig i Ardmore. Dojrzewa w becz-

kach z amerykańskiego dębu. 

Zdecydowane nuty sherry, jagód, oraz 

owocowa słodycz sklepu z cukierkami. 

Trochę palonego cukru, trochę goździ-

ków i pikantny imbir. Oczywiście nie-

filtrowana, butelkowana z mocą 46, 

ciepła i oleista konsystencja. 

FUYU Japanese 
blended whiskey

Tullibardine 
Sovereign

Niepoort
Tawny Port

Compas Box The 
Peat Monster

Compas Box Spice Tree 
Extravaganza

568,26
netto

brutto738,00

68,53
netto

brutto89,00

137,83
netto

brutto179,00

185,57
netto

brutto241,00

198,66
netto

brutto258,00
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500 ml Organika Life
Truffle 

Organika

Organika life

378,05
netto

brutto465,00
700ml

500ml

1000ml

700ml

700ml

1750ml

77,24
netto

brutto95,00

292,68
netto

brutto360,00

239,84
netto

brutto295,00

105,69
netto

brutto130,00

1016,26
netto

brutto1250,00



10,34 
netto

brutto12,71 

14,69 
netto

brutto18,07 

18,07 
netto

brutto22,23 

OPAKOWANIA ŚWIĄTECZNE:
Oferujemy różnorodne produkty: skrzynki, pudełka, torebki.

Rodzaj dopasowujemy indywidulanie na potrzeby klienta.

Oferujemy personalizację opakowań. 

Kasetka drewniana 

pojedyncza w kolorze 

naturalnym.

Kasetka drewniana 

podwójna w kolorze 

naturalnym. 

Kasetka drewniana 

potrójna w kolorze 

naturalnym.
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4,50 
netto

brutto5,53 

7,80
netto

brutto7,95 

26,00
netto

brutto31,98 

39,00
netto

brutto47,97 

Opakowanie z korka 

barwionego na 2 butelki.

Opakowanie z korka 

barwionego na 1 butelkę.

Pudełko czerwone

hot stamping na 1 butelkę.

Pudełko czarne / białe

z wycięciem na 1 butelkę.  

OPAKOWANIA ŚWIĄTECZNE: OPAKOWANIA ŚWIĄTECZNE:
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Spotkaj się ze znajomymi lub zorganizuj imprezę firmową 

w Odkupieniu Win – przygotujemy z tej okazji wyjątkową 

degustację. Nauczycie się rozpoznawać szczepy i aromaty 

(mało teorii, dużo praktyki!) oraz łączyć wino z potrawa-

mi – po treningu kubeczków zapachowych i smakowych 

będzie można powalczyć o nagrodę podczas degustacji 

w ciemno. Obecność szlachetnego trunku gwarantuje 

doskonałą atmosferę, a bogaty program nie pozwala się 

nudzić uczestnikom. Przede wszystkim jednak zadbamy 

o dostarczenie zmysłom rozkoszy, która pozostanie w pa-

mięci na długo. Spotkania takie aranżujemy zarówno dla 

kilkuosobowych, jak i większych, zorganizowanych grup.

Eventy, imprezy 
okołoświąteczne
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Miejsce gdzie wino jest na pierwszym planie.

Klasyki regionu. 

Różnorodność szczepów.

Wino i jedzenie.

Wina musujące.

Zapraszamy na nasze autorskie degustacje,
podczas których zabierzemy Państwa
w niezwykłą podróż po świecie win: 



Eventy

Spotkaj się ze znajomymi lub zorganizuj imprezę firmową 
w naszym winebarze – przygotujemy z tej okazji wyjąt-
kową degustację. Nauczycie się rozpoznawać szczepy 
i aromaty oraz łączyć wino z potrawami – a do tego wy-
grywać nagrody podczas degustacji w ciemno. Obecność 
szlachetnego trunku gwarantuje doskonałą atmosferę, 
a bogaty program nie pozwala się nudzić uczestnikom.

Spotkania takie aranżujemy zarówno dla kilkuosobowych, 
jak i większych,zorganizowanych grup.

Eventy, imprezy okołoświąteczne
KONTAKT

Jarosław Jasiński
+48 531 192 291 
jjasinski@odkupieniewin.pl

Izabela Laskowska
+ 48 696 468 185
ilaskowska@odkupieniewin.pl

ZAPRASZAMY DO ODKUPIENIA WIN

Plac Czesława Niemena 1 lok. U5
01-748 Warszawa
sklep@odkupieniewin.pl
+ 48 22 406 73 40
facebook.com/OdkupienieWin
www.odkupieniewin.pl

https://www.facebook.com/OdkupienieWin
www.odkupieniewin.pl

