


Dzięki doświadczeniu w branży, dzięki pasji
oraz ciężkiej pracy, wieloletnie poszukiwania
najlepszych alkoholi pozwoliły nam na
stworzenie bogatego portfolio, które z dumą
Państwu prezentujemy. Tudor House znany
jest z importu ekskluzywnych marek oraz
z zaspokajania potrzeb – czy wręcz marzeń
– nawet najbardziej wybrednych i wymagają-
cych znawców alkoholi. Tudor House to świat
smakowity i pociągający, miejscami wytrawny 
i tajemniczy. Świat, w którym każdy z naszych
Klientów odnajdzie coś dla siebie. Zachęcamy
więc do obejrzenia naszej kolekcji i odkrycia
nowych horyzontów jakości, smaku i stylu.

Jarosław Buss

właściciel
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Destylarnia Bowmore jest jedną z najstarszych 
w Szkocji, istnieje na wyspie Islay od 1779 roku. 
Założył ją John Simpson, właściciel wyspy. Budynki 
destylarni zostały wybudowane w miejscu niezwykle 
malowniczym, nad samym brzegiem zatoki Loch 
Indaal. W 1890 roku destylarnię sprzedano prywatnej 
spółce Bowmore Distillery Co. W roku 1963 destylarnia 
stała się własnością Stanleya P. Morrisona, który ją 
rozbudował i zmodernizował, zachowując jednak 
wiele ważnych elementów – na przykład starą podłogę 
do słodowania jęczmienia. 

W 1989 roku japoński koncern Suntory wykupił 35% 
akcji firmy Morrison Bowmore Co., a więc stał się 
współwłaścicielem najlepszych szkockich destylarni: 
Bowmore, Glen Garioch oraz Auchentoshan.

Zainteresowanie Japończyków szkockimi 
destylarniami wynika z niezwykle silnej na Dalekim 
Wschodzie mody na whisky. Furorę w Japonii robi na 
przykład sieć barów „Bowmore Malt House”, które 
serwują trunki produkowane wyłącznie w Bowmore.

Specyficzny klimat wyspy Islay, krystaliczna woda 
z rzeki Laggan i niezmienny od lat proces produkcji 
decydują o wyjątkowej jakości Bowmore Whisky.

Poza tym Bowmore jest jedną z niewielu szkockich 
destylarni, która prowadzi produkcję od początku do 
końca na miejscu.
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Islay Single Malt Whisky

Bowmore
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Aged 12 Years
Single Malt Scotch Whisky

Aged 18 Years
Single Malt Scotch Whisky

Aged 15 Years – Darkest
Single Malt Scotch Whisky

Aged 25 Years – Darkest
Single Malt Scotch Whisky

Bowmore Bowmore

Aromat dymu ożywiony przez nuty czekolady, miodu,
gruszki oraz subtelny powiew cytrusów. Bukiet
wyjątkowo dymny z mocnym posmakiem jodyny
i torfu. Sprawia wrażenie słonej z odcieniem wody
różanej. Finisz niezwykle długi, złożony i miękki.

Whisky o barwie miedzianego złota. Niezbyt ciężka,
gładka i aksamitna. Niezwykłe aromaty jesiennych liści, 
dębiny oraz palonego drewna łączą się tu z wyjątkowy-
mi nutami cytrusów. W smaku intensywnie kwiatowa 
z lekkim odcieniem ciemnej czekolady. Finisz zdecydo-
wany z mocno osadzonym słodkim posmakiem.

Bowmore Bowmore

Finiszowana w beczkach po sherry Oloroso,
co niezwykle uszlachetnia typowy dla tej whisky
dymny charakter. Nasycona aromatem ciemnej
czekolady i kawy, dopełniona nutami śliwkowymi.
Pełna, gładka o subtelnej, mlecznej słodyczy.

W jej mahoniowej toni kryje się niespotykana pełnia
i okrągłość. Ta whisky to niezwykła mieszanka aro-
matów sherry i duszonych owoców ze śladową nutą 
typowego dla Bowmora dymnego charakteru. 
Po 25 latach leżakowania trunek ten ujawnia wy-
jątkowy bukiet toffi i orzechów dopełniony lekkim, 
słodkim odcieniem wraz z torfowym dymem.

kraj Szkocja

kod S241

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S06

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S03n / mini: SM04

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 43

kraj Szkocja

kod S199

pojemność 0,7 l

% 43
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podwójny złoty
medal oraz tytuł 
„Best of Show”
World Spirits 
Competition 
W San Francisco

podwójny złoty
medal World 
Spirits Competition  
w San Francisco 
oraz nagroda 
w londyńskim 
International 
Wine & Spirit 
Competition

srebrny medal
„Outstanding”
IWSC (2014)

złoty medal
World Spirits
Competition 
w San Francisco
(2013)

złoty medal
IWSC (2013)
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Auchentoshan w języku gaelickim oznacza polny 
zakątek. Destylarnia Auchentoshan powstała w 1823 
roku u stóp Old Kilpatrick Hills w Dunbartonshire, 
nieopodal Glasgow, a więc w obrębie szkockich 
Lowlands. Założył ją niejaki Mr. Throne, który 
kilka lat później, a dokładniej  w 1903 roku sprzedał 
ją firmie G&J Maclachlan. Niestety po 20–letniej 
współpracy firma ta zbankrutowała i przekształciła 
się w Maclachlans LTD. W 1941 roku zabudowania 
destylarni zostały dotkliwie zniszczone przez 
niemieckie naloty podczas II wojny światowej, a ich 
naprawa trwała aż 7 lat. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń dla Auchentoshan był jej zakup przez 
Eadie Cairns, który dokonał wielu modernizacji 
i przede wszystkim rozbudował destylarnię. Kolejny 
kamień milowy przyniósł rok 1984, kiedy to Morrison 
Bowmore stał się nowym właścicielem, a wkrótce 
potem cała grupa została wykupiona przez japoński 

koncern Suntory. Warto podkreślić, że Auchentoshan 
jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się firm 
na rynku, a sama whisky jest corocznie nagradzana na 
wielu konkursach.
Obecnie Auchentoshan, na wzór irlandzkich whiskey,
jest poddawana potrójnej destylacji. Decyduje to o jej
wyjątkowym, aksamitnie delikatnym charakterze
i bogactwie kwiatowych aromatów. Łagodność 
klimatu Lowlands jak i dość wysoka temperatura 
w porównaniu z pozostałymi regionami Szkocji 
sprawia, że whisky potrzebuje mniej czasu, aby w pełni 
dojrzeć. Na delikatny charakter whisky wpływa także 
i to, że w Auchentoshan nie używa się torfu do suszenia 
słodu a jedynie sprężonego powietrza. Ciekawostką 
jest rzadko spotykana edycja whisky Three Wood, 
która polega na maturacji destylatu w trzech różnych 
beczkach: po amerykańskim bourbonie i dwóch 
różnych odmianach hiszpańskiej sherry.

The Triple Distilled Single Malt Whisky

Auchentoshan 12 Years Old
Single Malt Scotch Whisky

Auchentoshan

Delikatna whisky o złoto–miodowym kolorze. 
Aromaty prażonych migdałów, toffi i cytrusów. 
Jej lekkość spowodowana jest potrójną destylacją. 
W smaku wyjątkowo spokojna, słodka z nutami 
limonki.

kraj Szkocja

kod S497 / mini: SM16

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

18 Years Old
Single Malt Scotch Whisky

Auchentoshan

Trunek ten dzięki 18–letniej maturacji w dębowej 
beczce po amerykańskim bourbonie i potrójnej 
destylacji otwiera przed nami aromaty liści tytoniu, 
słodkie nuty karmelu oraz zielonej herbaty połączo-
nej z palonymi migdałami.
Paleta smakowa już od początku obezwładnia 
kwiatową świeżością z akcentami palonego cukru 
i zaskakującą słodyczą mandarynek.

kraj Szkocja

kod S498

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40
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srebrny medal 
„Outstanding”
ISC (2014)

srebrny medal 
IWSC (2014)



kraj Szkocja

kod S11

pojemność 0,7 l

% 43

21 Years Old
Single Malt Scotch Whisky

Auchentoshan

W tym miedzianozłotym płynie tkwi niezwykły
aromat wanilii połączony z zapachem świeżej trawy
oraz delikatnej słodyczy owoców cytrusowych. Smak,
wręcz powala swą gładkością i delikatnością. Wyraźnie
wyczuwalne odcienie dębiny i skórek pomarańczy
dopełniają niezwykła paletę smakową tej whisky.

whisky    |    Szkocja    |   Auchentoshanwhisky    |    Szkocja    |   Auchentoshan

kraj Szkocja

kod S10 / mini: SM47

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 43

Three Wood
Single Malt Scotch Whisky

Auchentoshan

Jedyna potrójnie destylowana whisky, leżakowana
w trzech różnych beczkach: po bourbonie, sherry
Oloroso i sherry Pedro Ximenez. Bardzo owocowa,
pachnąca rodzynkami, daktylami i skórką pomarańczy.
Smak karmelu, toffi i syropu klonowego.
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Aged 12 YearsFounder’s Reserve

Glen Garioch

Pachnie skoszoną trawą, wrzosem, wierzbą i żywicą 
spływającą po korze sosny. W smaku słodka niczym 
marcepan.

kraj Szkocja

kod S13 / mini: SM49

pojemność 0,7 l  / 0,05 l

% 48

whisky    |    Szkocja    |   Glen Garioch

Destylarnia Glen Garioch jest jedną z najstarszych
destylarni w Szkocji. Powstała w 1797 roku w miejsco-
wości Old Meldrum niedaleko Aberdeen. Położona jest
w malowniczej dolinie (Glen) Garioch, która słynie
z uprawy najlepszego szkockiego jęczmienia. Jest to
dumna przedstawicielka szkockich wyżyn – regionu
Highlands. Silny torfowy aromat tutejszej whisky
zmienił się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
i stał się nieco bardziej subtelny.

Pozwala to w pełni docenić bogactwo delikatnych
kwiatowych aromatów, które nadają whisky Glen
Garioch niepowtarzalny charakter.

Dzieje destylarni były dość burzliwe, sukcesy
przeplatały się z porażkami. Jednak sława, którą
zdobyła wytwarzana tutaj whisky, przetrwała
wszystkie zawieruchy. Sława w pełni zasłużona…

Glen Garioch
Highland Single Malt Scotch Whisky

Glen Garioch

Słodka niczym karmel, czekolada i wanilia. 
Na języku odkrywa się owocowo – jabłkiem i grejpfru-
tem. Końcówka pełna przypraw – imbir, gałka muszka-
tołowa. Aksamitna, maślana konsystencja.

kraj Szkocja

kod S662 / mini: SM48

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 48
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Aged 10 Years

Glenfarclas

Bardzo kremowa, pachnąca biszkoptem, ogrzana
dłońmi otwiera się miodem, wanilią i sokiem
gruszkowym. W smaku wyczuwalne przyprawy,
głównie cynamon i goździki. Długi, gładki i delikatny
finisz z trwającym posmakiem dymu.

kraj Szkocja

kod S604 / mini: S605

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

whisky    |    Szkocja    |    Glenfarclas

Aged 12 Years

Glenfarclas

Kolor bursztynowego złota. Świeży, lekki aromat 
łączy zapach sherry i miodu z nutą dębiny. 
Kusi pikantnie i słodko. Whisky bardzo dobrze 
zbudowana, pełna słodkich, owocowych doznań 
z odrobiną dębu i dymu.
Finisz długi i aromatyczny, pozostawia pikantny
posmak.

kraj Szkocja

kod S242

pojemność 0,7 l

% 43

{  14  } {  15  }

Destylarnia od sześciu pokoleń należąca do rodziny
Grant. Jako jedyna w Szkocji wciąż stosuje bezpośred-
nie podgrzewanie alembików płomieniem, pozostałe 
przeszły na tzw. podgrzewanie pośrednie za pomocą 
spiral wypełnionych gorącą parą. Sześć kotłów desty-
lacyjnych produkuje rocznie 3 mln litrów alkoholu. 
Ponad 50 tysięcy beczek leżakuje w 30 tradycyjnych 
magazynach dunnage. Większość z nich to beczki po 

sherry, głównie Oloroso. Do produkcji whisky single 
malt używa się tylko beczek first i second fill. Kolejne
napełnienia służą tylko do produkcji whisky
mieszanej (Glen Dowan).

Na zamówienie są dostępne także wersje rocznikowe
Family Casks od 1954 roku. Więcej informacji udzieli
nasz dział handlowy. Zachęcamy do kontaktu.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Glenfarclas

brązowy 
medal 
IWSC (2014)



Aged 25 Years Aged 30 YearsAged 15 Years Aged 21 Years

Glenfarclas GlenfarclasGlenfarclas Glenfarclas

Ciemno bursztynowy kolor to efekt 25 lat spędzonych
w beczce po sherry. Zapach marmolady, marcepana,
cukru pudru i świeżo zmielonej kawy. Aromat dymu
odszedł w zapomnienie, zastąpiła go woń dębowych
tanin. Wyśmienita tęga struktura, sherry walczy
z dębiną o dominację w smaku.

30–letnia Glenfarclas to whisky o kompleksowym 
bukiecie, kombinacja owoców i przypraw. 
Nieco skomplikowana paleta smaku, począwszy od 
ciasta owocowego, poprzez wschodnie przyprawy, aż 
po orzechową czekoladę.

Aromaty podobne do poprzedniczki, sherry, delikatna
woń dymu, ale także suszone morele, ciastka maślane,
w oddali zapach ziemi. Wspaniale zbalansowana,
w smaku naprzemiennie wyczuwana słodycz sherry,
wytrawność dymu i charakterystyczny dla tej whisky
smak słodu jęczmiennego.

Ciemna, bursztynowo–złota barwa, intensywny zapach
owoców tropikalnych, gałki muszkatołowej, migdałów
i wanilii. Smak kremowo–czekoladowy. Idealny balans
sprawia, że każdy czuje się odświeżony i zadowolony.
Trudno oprzeć się kolejnej szklance…

kraj Szkocja

kod S333

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S570

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 46

kraj Szkocja

kod S570 / mini: SM85

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 46

kraj Szkocja

kod S750

pojemność 0,7 l

% 43
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Historia destylacji i produkcji Tullibardine jest jedną
z najstarszych w całej Szkocji. Nazwa w języku gaeli-
ckim oznacza „wzgórze widokowe” i pochodzi od małej
średniowiecznej kapliczki wybudowanej w 1446 roku,
znajdującej się w pobliżu destylarni. Przez kilka
kolejnych dziesięcioleci do produkcji używano dwóch

oryginalnych alembików – pot still, trunki zaś dojrze-
wano w beczkach po sherry. W 1973 roku powiększono 
zakres produkcji przez zastosowanie dwóch dodatko-
wych kotłów destylacyjnych. Ostatnio Tullibardine 
rozpoczęła nowy rozdział w swojej historii – w 2011 
roku kupiła ją niezależna rodzinna firma, już wcześ-
niej zaangażowana w produkcję whisky.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Tullibardine Sovereign

Tullibardine 

Przez około 12 miesięcy Tullibardine Sovereign dojrze-
wała w beczkach po burbonie. Cudowna, zrównoważona 
whisky. Jęczmień, gruszka i kremowe, czekoladowe
nuty, rozwijające się na podniebieniu. 
Powoli gasnący finisz.

whisky    |    Szkocja    |    Tullibardine

kraj Szkocja

kod S989

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S990

pojemność 0,7 l

% 43

225 Sauternes Finish

Tullibardine

Przez ostatnie 12 miesięcy była finiszowana
w beczkach po Château Suduiraut Sauternes,
o pojemności 225 l. W efekcie powstała wspaniała
złota whisky o interesującym smaku cytrusów
oraz zbożowych i waniliowych nutach. Finisz
z wyczuwalną nutą ananasa i skórki pomarańczy.
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srebrny medal 
IWSC (2013)

brązowy medal 
IWSC (2014)

brązowy medal 
Highland 
Single Malt 
No Age Statement
World Whiskies 
Awards (2014)
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500 Sherry Finish

Tullibardine

Przez ostatnie 12 miesięcy była finiszowana w beczkach
po sherry o pojemności 500 l. W efekcie powstała
intensywna, ciemna, bogata, bursztynowa whisky.
Obecne są w niej nuty toffi i jabłek z wyczuwalną
odrobiną zboża. Na podniebieniu obfitość wanilii,
toffi, daktyli i przypraw.

kraj Szkocja

kod S992

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S991

pojemność 0,7 l

% 43

228 Burgundy Finish

Tullibardine

Przez ostatnie 12 miesięcy była finiszowana w beczkach
po czerwonym burgundzie Château de Chassagne.
W smaku wanilia i lekkie czekoladowe nuty, kremowe
bogactwo. Wyczuwalne w aromacie czerwone letnie
owoce.

whisky    |    Szkocja    |   Tullibardine
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Aged 20 Years

Tullibardine 

Whisky dojrzewająca w nowych beczkach po bourbonie,
o wyczuwalnych w równej mierze nutach wanilii,
kakao, miodu i owsianki, kończąca się gładko i sucho
na podniebieniu. Cechuje ją złożoność wynikająca
z wieku, ale wciąż jest w niej subtelna słodycz, którą
Tullibardine zawdzięcza swoim słodom.

whisky    |    Szkocja    |    Tullibardine

kraj Szkocja

kod S993

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S994

pojemność 0,7 l

% 43

Aged 25 Years

Tullibardine

Wyjątkowa (i limitowana!) Tullibardine – mocna,
gładka i owocowa w ustach. Skrzy się feerią smaków,
począwszy od toffi, przypraw i suszonych moreli,
aż po bardziej oczywiste nuty jęczmienia i wanilii
na finiszu. Najlepiej smakować ją bez pośpiechu.



Cask Strength

Glengoyne

whisky    |    Szkocja    |    Glengoyne
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Historia destylarni Glengoyne sięga roku 1883. 
Właśnie wtedy powstała pod nazwą Burnfoot, obecna 
nazwa pochodzi z 1905 r. Destylarnia położona jest na 
pograniczu regionów Highlands i Lowlands, pomiędzy 
którymi przebiega dolina, w której znajdują się budyn-
ki gorzelni. Dookoła rozciągają się zielone wzgórza po-
rośnięte starymi dębami. Nieopodal szumi wodospad 
Campsie i błyszczy granatem jezioro Loch Lomond.

Jest to jedna z najpiękniej położonych destylarni
whisky, a bliskość Glasgow i związany z nim ruch
turystyczny powoduje, że Glengoyne jest jedną
z najczęściej odwiedzanych atrakcji w Szkocji. Tereny
te są też ważne dla tożsamości narodowej Szkotów,
ponieważ pobliskie wzgórza Stirling i Falkirk były
sceną krwawych walk o niepodległość.

Glengoyne
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Mocna, rozgrzewająca, destylowana powoli 
(najwolniej w Szkocji) – w zgodzie z tradycją. 
Jej bursztynowa barwa kryje w sobie smak 
ciasteczek, dojrzałych bananów, akcent pieprzu.

kraj Szkocja

kod S1266

pojemność 0,7 l

% 58,2

Highland Single Malt Scotch Whisky



podwójny złoty medal
World Spirits Competition
w San Francisco

Nurtured then Matured
for 18 Years

Nurtured then Matured
for 12 Years

GlengoyneGlengoyne

Whisky przepełniona aromatami dojrzałych jabłek, 
melona, świeżego banana i palonego cukru. Złoty 
kolor z intensywną poświatą to wynik leżakowania 
prze 18 lat w beczkach po sherry. Bogaty smak ujaw-
nia przede wszystkim konfitury, marcepan, orzechy 
oraz kakao.

Miękka, wyraźnie dębowa, o subtelnym i bogatym
aromacie sherry, toffi i jabłek połączonych z marcepa-
nem i morelami. W tle kakao i miód. W finiszu mocne
aromaty czekolady i nieco dymu. Niezwykle długa
końcówka.

kraj Szkocja

kod S931

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S63

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S64 / mini: SM74

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 43

Nurtured then Matured
for 15 Years

Glengoyne

Jasnozłota. Aromat przywodzi na myśl słodycz toffi
i popcornu przemieszanego z zapachem cytryny.
W smaku słodka, z odcieniem cynamonu, orzechowymi
nutami i cytrusami, z pikantnym dębowym
wykończeniem.
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Nurtured then Matured
for 10 Years

Glengoyne

Intensywne aromaty ziołowe, w tle sherry i torf oraz 
śladowe ilości kukurydzy. Wyjątkowy smak już od 
samego początku przywodzi na myśl zielone jabłka, 
świeżą trawę i migdały. Długi, głęboki finisz z nutami 
słodu. Jest to jedna z lepszych whisky słodowych na 
rynku.

kraj Szkocja

kod S1266

pojemność 0,7 l

% 58,2

srebrny medal 
„Outstanding”
IWSC (2013)

srebrny medal 
IWSC  w San Francisco 
(2013)



Hedges
& ButlerSupreme

Blended Scotch Whisky

Langs

Pięcioletnia whisky mieszana, o wysokim udziale
single malt’ów. Sercem tej mieszanki jest Glengoyne.
Słodki aromat jabłek i rodzynek, w smaku toffi
i karmel. Idealny przykład odpowiedniej proporcji
whisky malt i grain, 89/100 punktów w Whisky Bible.

kraj Szkocja

kod S23

pojemność 0,7 l

% 40
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Royal de Luxe
Scotch Whisky

Hedges & Butler

Royal w nazwie nie jest pustym słowem. 
Tę wykwintną whisky piją bowiem koronowane 
głowy w całej Europie. Swą sławę zawdzięcza 
unikalnej kompozycji destylatów. Owocowy aromat 
dopełniają nuty imbiru i czekolady. Złożony i pełny 
smak przywodzi na myśl karmel i migdały. 
Finisz długi z wyraźnym miodowym akcentem.

kraj Szkocja

kod S55

pojemność 0,7 l

% 40
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kraj Szkocja

kod S52

pojemność 0,7 l

% 43

Nurtured then Matured
for 21 Years

Glengoyne

Po 21 latach leżakowania whisky uzyskuje optymalną 
harmonię aromatów. Wyjątkowa miedziana barwa, 
szacowny cień dębu skojarzony z intensywną jabłko-
wą okrągłością i odcieniami toffi. Bukiet uwydatnia 
posmak sherry, miodu z końcową nuta cynamonu. Ani 
śladu dymu. Finish wyjątkowo długi, korzenny z cie-
płym, wytrawnym dopełnieniem. 

Hedges & Butler istnieje od 1667 roku. Marka ta powsta-
ła w czasach panowania Karola II Stuarta, pierwszego 
z monarchów, który zasiadł na tronie brytyjskim po 
śmierci lorda protektora Olivera Cromwella. Już wtedy 
whisky ta stała się trunkiem arystokratów i klasy panu-
jącej. Jej wyraźnie ukształtowany i szlachetny charakter 
znalazł uznanie na dworze królewskim, co sprawiło, że 
firma Hedges & Butler stała się w 1837 roku oficjalnym 
dostawcą uisge beatha do Pałacu Buckingham. Whi-
sky ta zdobyła tym samym miano królewskiej, o czym 
świadczy słowo Royal na etykiecie. Monarchinią, która 
ją w ten sposób uhonorowała, była sama królowa Wik-
toria. Hedges & Butler jest mieszanką najwybitniejszych 
maltów oraz whisky zbożowych z ponad piętnastu 
destylarni Szkocji.

Scotch Whisky
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Destylarnia Glenrothes położona jest w samym
sercu regionu Speyside, utożsamianego z produkcją
whisky single malt. Woda pochodzi wyłącznie z Ardcan-
ny i Brauchill – dwóch strumieni przepływających 
nieopodal destylarni. Jęczmień jest oczywiście szkocki, 
a kształt alembików nie zmienił się od 1879 roku. Wy-
jątkowo powolny, precyzyjny proces destylacji w tych 
charakterystycznych, wysokich alembikach decyduje 
o wyjątkowo eleganckiej, owocowej słodyczy tutejszej 
whisky.

Glen-
rothes
Speyside Single Malt Scotch Whisky

Select Reserve Sherry Cask Reserve Vintage Reserve

Glenrothes Glenrothes Glenrothes

Kompozycja destylatów pochodzących z różnych
lat stworzona przez Johna Ramsay’a, Malt Mastera
destylarni Glenrothes. Chodziło o uchwycenie istoty
miejscowej whisky, pachnącej dojrzałymi owocami,
cytrusami, wanilią z nutami przypraw. Finisz długi,
wyraźnie pikantny.

Dojrzewanie w beczkach po hiszpańskiej sherry
decyduje o wyraźnym charakterze tej whisky: suszone 
owoce i żywiczne aromaty łączą się z ostrzejszym
imbirem i skórką pomarańczową. Całość zanurzona
w miękkiej, niemal kremowej konsystencji. 
Przykład niespotykanej harmonii i zrównoważenia.

Vintage Reserve to najnowszy produkt destylarni Glen-
rothes, dostępny w Europie dopiero od czerwca 2015. 
To niezwykła kompozycja destylatów z 10 różnych rocz-
ników, najstarszy z nich pochodzi z 1989 roku. Najstar-
sze Vintage z beczek po sherry wprowadzają aromaty 
suszonych owoców, świeżo mielonej kawy, marcepana 
i bakalii, podczas gdy młodsze z beczek po Bourbonie 
doprawiają końcowy produkt aromatem miodu, wanilii 
i owoców cytrusowych.

kraj Szkocja

kod S484

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Szkocja

kod S1543

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Szkocja

kod S1410

pojemność 0,7 l

% 40
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złoty medal 
The Scotch Whisky 
Masters (2015)



Douglas Laing
& Co Ltd 18 YO / 21 YO / 25 YO

Old Particular

W jej skład wchodzą single malt’y butelkowane z mocą 
w zależności od wieku: 48,4% dla wersji 18–letniej 
oraz 51,5% dla starszych niż 19–letnie. Pakowane są 
w ozdobne tuby z kolorowym paskiem wskazującym na 
destylarnię, z której pochodzą.

kraj Szkocja

pojemność 0,7 l

% 48,4 – 51,5

25 YO / 26 YO / 30 YO / 40 YO

Extra Old Particular

Whisky z tej serii tworzą grupę tzw. single cask, czyli 
whisky pochodzących z jednej beczki i butelkowanych 
z mocą beczki, bez filtracji na zimno i bez barwienia.
Każda butelka pakowana jest w ekskluzywną drewnianą 
skrzynkę.

kraj Szkocja

pojemność 0,7 l

% 43,3 – 54,7

{  31  }

whisky    |    Szkocja    |    Douglas Laing

Douglas Laing & Co powstała w 1948 roku jako firma
niezależna, zajmująca się tworzeniem własnych
kompozycji whisky. Obecnie jest prowadzona przez
trzecie pokolenie. Dzięki uznaniu w świecie whisky
ma dostęp do wyjątkowych i rzadkich zapasów tego
trunku z różnych zakątków Szkocji. Filozofia firmy
polega na butelkowaniu trunku bez filtracji na 
zimno,

bez barwienia, z naturalną mocą beczki. W ofercie
firmy znajdują się wersje single malt, single grain,
blended malt oraz whisky mieszana.

Obecnie firmą zarządza wnuczka założycieli, Cara
Laing, szlifująca swoją wiedzę m.in. w destylarni
Bowmore.

Premium Malt & Blended Whiskies
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kraj Szkocja

kod S1140

pojemność 0,7 l

% 46

Speyside Blended Malt
Scotch Whisky

Scallywag

Blended malt – mieszanka single malt’ów z regionu Speyside, 
między innymi Macallan, Mortlach i Glenrothes.
Dzięki leżakowaniu poszczególnych destylatów
w beczkach po sherry ma intensywny, ciemny kolor.
Aromaty duszonych owoców, świeżo upieczonego ciasta, 
czekolady, wanilii, gałki muszkatołowej, cynamonu,
a na finiszu ślady cytrusów i tytoniu.
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Islay Blended Malt
Scotch Whisky

Big Peat

Whisky typu blended malt, będąca mieszanką samych
single malt’ów z wyspy Islay, w szczególności z destylar-
ni Ardbeg, Caol Ila, Bowmore i nieczynnej już Port Ellen. 
Aromat bryzy morskiej, wilgotnej ziemi, dymiącego 
komina, smoły, słodu jęczmiennego, popiołu, z lekko 
słoną dębową końcówką.

kraj Szkocja

kod S1133

pojemność 0,7 l

% 46
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kraj Szkocja

kod S1279

pojemność 0,7 l 

% 46,8

kraj Szkocja

kod S1362

pojemność 0,7 l 

% 46,8

Highland Blended Malt
Scotch Whisky

Highland Blended Malt
Scotch Whisky

Timorous Beastie Rock Oyster

Starannie skomponowana mieszanka destylatów pocho-
dzących z Highlands (m.in. Glen Garioch, Dalmore,
Glengoyne). Jej nazwa w przewrotny sposób nawiązuje
do małej i łagodnej polnej myszki, opisanej przez
szkockiego poetę Roberta Burnsa w wierszu 
To a Mouse. Beastie pachnie miodem i rodzynkami, 
ale to słodycz bynajmniej nie łagodna – zwodniczo 
pikantna!

Kolejny small batch od Douglas Laing z serii 
blended malt. Po Scallywag ze Speyside i Timorous 
z Highland, tym razem Rock Oyster, mieszanka 
destylatów z Islay, Jura, Orkney i Arran. 
Butelkowana z mocą 46,8% bez barwników i filtracji.
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whisky    |    Szkocja    |    Douglas Laing



kraj Szkocja

kod S1520

pojemność 0,7 l

% 43

Sherry Edition

The Glenturret

Whisky leżakowana w beczkach z amerykańskiego 
i europejskiego dębu, w których uprzednio dojrze-
wała Sherry Oloroso. W smaku głównie kwiatowo–
owocowa, ze słodkimi nutami wanilii, toffi, słodu 
jęczmiennego oraz wytrawną, dębową końcówką.

Peated Edition

The Glenturret

Whisky dymna, leżakowana w beczkach po Bourbonie, 
z poziomem nadymienia pomiędzy 12–20 ppm. 
Aromaty zbliżone do świeżo wylanego asfaltu, tlącego 
się drewna w kominku, wzbogacone o słodycz miodu 
i toffi, z lekko słoną końcówką.
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kraj Szkocja

kod S1519

pojemność 0,7 l

% 43
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Destylarnia uznawana za najstarszą spośród czynnych 
destylarni w Szkocji, powstała w 1775 roku w regionie 
Highland. Jej pierwotna nazwa to Hosh distillery, niele-
galna mała destylarnia założona przez przemytników na 
farmie. W 1826 roku w jej sąsiedztwie powstała destylar-
nia Glenturret, która przetrwała tylko 26 lat, po czym zo-
stała zamknięta. Dokładnie sto lat po otwarciu destylarni 
Hosh, w 1875 roku, przejęła ona nazwę Glenturret od 
nieczynnej już destylarni z sąsiedztwa. To jednocześnie 
jedna z najmniejszych destylarni, z roczną produkcją 
niewiele ponad 300 tysięcy litrów. Większość produkcji 
przeznaczona jest do tworzenia blendu Famous Grouse, 
którego Glenturret jest głównym składnikiem, jedynie 
niewielka część butelkowana jest jako single malt.

Glen-
turret
By Hand And  Heart Since 1775
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Triple Wood Edition

The Glenturret

Whisky leżakowana w trzech rodzajach beczek: 
american sherry oak, european sherry oak, ex bourbon. 
Smak owoców cytrusowych, suszonych owoców, marce-
pana i cynamonu.

kraj Szkocja

kod S1541

pojemność 0,7 l

% 43



kraj Szkocja

kod S1264

pojemność 0,7 l

% 40

Single Malt Scotch Whisky
Aged 15 Years

Matisse

Whisky, która łączy klasykę z nowoczesnością.
Po 15 latach spędzonych w beczce typu hogshead
powstaje trunek o miodowo–bursztynowej barwie
przywodzącej na myśl zachód słońca w Highlands.
Zapach wyraźnie owocowy: pomarańcze, limonki,
cytryny. Smak dobrze wyważony, słodko–pikantny.

Blended Malt Scotch Whisky
Aged 12 Years

Matisse

Trunek, który podbił serca i podniebienia sędziów
oraz koneserów whisky na całym świecie. 
Zdobywca licznych medali na prestiżowych międzyna-
rodowych konkursach. Piękny, bursztynowo–złoty od-
cień. W aromacie wyczuwalne toffi, krówki, winogrona, 
cytryny, a także lekki powiew dymu. Na podniebieniu 
ciepła, pełna nut kwiatowych i cynamonu. 
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kraj Szkocja

kod S1263 / mini: SM88

pojemność 0,7 l

% 40

złoty medal 
IWSC (2007, 2010)

srebrny medal 
IWSC
(2010, 2011)

Matisse

Nazwa tej marki jest hołdem złożonym awangardowe-
mu malarzowi francuskiemu, Henri’emu Matisse’owi. 
Jako jeden z pierwszych zaszczepił w zachodniej sztu-
ce pierwiastek kultury Dalekiego Wschodu, tworząc 
nową jakość. I nowy, bardzo silny prąd w sztuce. Po-
nad sto lat później grupa twórczych wielbicieli whisky 
postanowiła stworzyć markę na miarę naszych czasów 
i na miarę dziedzictwa Henri’ego Matisse’a. Markę 
nowoczesną, poszukującą. 

Matisse Spirits Company Ltd. tworzy whisky, która
odzwierciedla naszą współczesność. Whisky o zdecy-
dowanie szkockim charakterze, ale z egzotyczną nutą
Wschodu… Wszystkie eksperymenty, badania i próby
odbywają się pod kuratelą Master Blendera Edwarda
C. Drummonda. Dzięki temu Matisse Scotch Whisky
od kilku lat zdobywa podniebienia wielbicieli whisky
na całym świecie.

The Scotch of the New Age
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kraj Szkocja

kod S1265 / mini: SM89

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

Blended Scotch Whisky
Aged 21 Years

Matisse

Wyjątkowy 21–letni blend o wspaniałym, głęboko
mahoniowym kolorze. Whisky bogata i słodka,
z lekkim posmakiem toffi, wanilii, ziaren kawy,
przypraw i dębu. W smaku elegancka, pełna i gładka.
Finisz delikatny, długi, a zarazem niezwykle skompliko-
wany.

kraj Szkocja

kod S1262 / mini: SM86

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

Old Luxury Blend

Matisse
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srebrny medal 
IWSC (2011)

złoty medal IWSC
(2009, 2010, 2011)
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Niezwykle gładki, wyraźnie owocowy blend o znacznej
zawartości whisky single malt. Kolor złoty z miodowym
odcieniem. Aromat obfitujący w nuty kremowe, siana
i pomarańczy. W smaku wyczuwalne rodzynki, suszony 
słód oraz cytryny. Finisz przyjemnie wytrawny.



Old
St. Andrews

Old St. Andrews to producent i dystrybutor alkoholi
premium. Oferta firmy, poza podstawowym pro-
duktem – whisky mieszaną Clubhouse, zawiera trzy 
odmiany blended malt: 10–, 12– i 15–letnią. Każda ma 
inny, wyraźny charakter, typowy dla danego regionu 
Szkocji.  

Wersja 10 YO (Twilight) to typowy przedstawiciel Low-
lands, 12 YO (Fireside) to z kolei trunek dla miłośników 
dymnych whisky z Islay, wreszcie 15 YO (Nightcap) 
reprezentuje owocowy Speyside. Dodatkowym ak-
centem w ofercie jest kolekcja miniaturek, buteleczek 
w kształcie piłki golfowej.

Distinctive Fine Spirits
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Twilight Blended Malt Scotch Whisky
Aged 10 Years

Distinctive Fine Spirits

kraj Szkocja

kod S609 / S777 / S778 / S776 / mini: S611 / S612

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

Clubhouse Blended Scotch Whisky

Old St. Andrews

Przejrzysta i świeża niczym poranna rosa na wiosennej
trawie. Bezpretensjonalna. (Jim Murray: 90 pkt.)

Klasyczny, soczysty styl Speyside w czystej postaci. 
Ani jednej fałszywej nuty. Pełna energetycznej 
świeżości, która daje poczucie nadziei i radości. Tak 
powinna smakować szkocka! (Jim Murray: 94,5 pkt. )

Fireside Blended Malt Scotch Whisky
Aged 12 Years

Na pewno warto jej spróbować. Wyśmienita, wyrazista, 
prawdziwie słodowa. (Jim Murray: 88,5 pkt.)

Nightcap Blended Malt Scotch Whisky
Aged 15 Years
Wyśmienita whisky. Świetnie zbalansowana, o długim
słodkim finiszu. (Jim Murray: 89 pkt.)
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Highland 
Queen

Nazwa whisky pochodzi od wielbionej i czczonej przez 
Szkotów Marii Stuart, która w 1561 roku została koro-
nowana na królową Szkocji. Rządziła do 1567, kiedy to 
musiała abdykować na rzecz swego syna Jakuba VI.   
Po ucieczce do Anglii, gdzie szukała pomocy u Elżbiety 
I została uwięziona i stracona w 1587. Jej legenda wciąż 
żyje, czego dowodem jest whisky stworzona w 1893 
roku przez Rodericka Macdonalda. 

Początkowo sercem blendu była Glenmorangie, po 
zmianach właścicielskich głównymi składnikami są 
Tomintoul i Tullibardine. Od końca lat 70–tych zeszłe-
go wieku jest eksportowana na cały świat, wszędzie 
tam, gdzie może pojawić się „szkocka”. 

Scotch Whisky
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kraj Szkocja

kod S1061 / S1475

pojemność 0,7 l / 1 l

% 40

Blended Scotch Whisky
3 Years Old

Highland Queen

Jest wyjątkowo łagodna, o zdecydowanym zapachu 
ananasa, imbiru, przypraw korzennych, konsystencji 
mlecznej czekolady, oraz interesującym finiszu 
z posmakiem orzechów włoskich.
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kraj Szkocja

kod S1001

pojemność 0,7 l

% 40

Blended Scotch Whisky
12 Years Old

Highland Queen

Nos jest pełny i bogaty – wyczuwalny ananas, przypra-
wy, pieprz. Na podniebieniu jest nasycona. Są to nuty 
przypraw, orzechów laskowych i słodu. Finisz jest śred-
niej długości; wyczuwalne owoce, czekolada mleczna.

Blended Scotch Whisky
8 Years Old

Highland Queen

Whisky o pięknym kolorze ciemnego złota. W zapachu 
słodka, z nutą gorzkiej czekolady, toffi oraz jęczmie-
nia. W smaku bogata, delikatnie pikantna, z akcentem 
orzechów oraz suszonych owoców. Finisz, gładki, słodki 
i długi.

kraj Szkocja

kod S1476

pojemność 0,7 l

% 46
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kraj Szkocja

kod S1002

pojemność 0,7 l 

% 40

kraj Szkocja

kod S1003

pojemność 0,7 l 

% 40

Majesty – Highland Single Malt
Aged 12 Years

Majesty – Highland Single Malt
Aged 16 Years

Highland Queen Highland Queen

Highland Queen Majesty to 12 letnia whisky słodowa 
z północy regionu Highland produkowana w Szkocji 
już od 1893 roku. Jest to niezwykle delikatna whisky 
o lekkim kwiatowo–orzechowym aromacie i długim, 
eleganckim finiszu. Jim Murray w Whisky Bible 2013 
przyznał jej 86,5 punktu, określając jako niezwykle 
łagodną, pełną owocowych aromatów gruszek oraz 
jabłek, spod których przebiją nuty korzenne.

Zupełnie inna od jej młodszej siostry, pikantna,  
z intensywnym aromatem suszonych owoców, 
czekolady i przypraw. W smaku słodka jak toffi, słód 
jęczmienny, z nutami tlącego się drewna.
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Single Grain
Cabernet Sauvignon Cask

Teeling Whiskey

Whiskey single grain, o bursztynowym kolorze,
niefiltrowana na zimno i niebarwiona, z mocą
podwyższoną do 46%, leżakowana w beczkach po
kalifornijskim cabernet sauvignon. Pachnie miodem,
masłem, wanilią. W smaku owocowa: głównie
żurawina, agrest i winogrona. Końcówka wytrawna,
taninowa, z posmakiem dębiny.

kraj Irlandia

kod S1123 / mini: SM92

pojemność 0,7 l

% 46

Small Batch
Rum Finish

Teeling Whiskey

Whiskey mieszana premium, butelkowana jako small 
batch, niefiltrowana na zimno i niebarwiona, o mocy 
46%, finiszowana w beczkach po rumie. Receptura 
pochodzi z końca XVIII wieku. 
Słodka, rumowa, o zapachu wanilii, toffi, szarlotki, 
jeżyn, wody różanej, pomarańczy. W smaku pikantna, 
ziołowo–cynamonowa z kremową końcówką.

kraj Irlandia

kod  S1122 / mini: SM91

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 46

Single Malt

Teeling Whiskey

Whiskey starzona w beczkach po sherry, porto,
maderze, białym burgundzie i cabernet sauvignon.
Dzięki takiej kombinacji zyskuje niespotykaną głębię
aromatów i interesującą, głęboką barwę. W smaku
zrównoważona kompozycja suszonych owoców,
cytrusów, wanilii, przypraw i goździków.

kraj Irlandia

kod S1360 / mini: SM93

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 46

{  47  }

whisky    |    Irlandia    |    Teeling

Historia Teeling Company sięga 1782 roku, kiedy to
Walter Teeling otworzył swoją destylarnię na ulicy
Marrowbone w Dublinie. Obecnie destylarnię prowadzi 
Jack Teeling, poprzedni właściciel Cooley Distillery.
Teeling produkuje unikatowe, limitowane edycje,
w dość rzadko obecnie spotykany, rzemieślniczy sposób.
Według prognoz IWSR irlandzka whiskey odnotuje
największy procentowy wzrost sprzedaży na świecie
spośród wszystkich alkoholi do 2016 roku…

Teeling
Whiskey
The Spirit of Dublin
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Best Irish Grain
World Whiskies Awards 
(2016)

srebrny medal 
„Outstanding„
IWSC

złoty medal na
Spirits Masters 
Awards (2015)

złoty medal na
Spirits Masters 
Awards (2015)

Best Irish Single Malt  
Non Age Statement
World Whiskies 
Awards (2016)

złoty medal 
„Blended Premium” 
na Spirits Masters 
Awards (2015, 2014)

złoty medal na
W&S Competition 
w San Francisco (2015)

złoty medal na
W&S Competition 
w San Francisco (2015)

złoty medal 
IWSC

podwójny złoty 
medal na
W&S Competition 
w San Francisco 
(2015)



Historia destylarni Amrut jest tak długa jak niepodle-
głość Indii, swą działalność rozpoczęła w 1948 roku.
Jęczmień zbierany jest na północy kraju, woda czerpana 
ze źródeł Himalajów, a cała produkcja odbywa się na
południu, w mieście Bangalore. Z powodu ekstremal-
nych temperatur utrata alkoholu (angel’s share) wynosi 
tu niemalże 15% rocznie. Uniemożliwia to butelkowanie 
wiekowych whisky jednak bardzo przyspiesza dojrze-
wanie. Mimo młodego wieku (5–7 lat leżakowania), 
Amrut Single Malt dorównuje dojrzałością 12– i 15–let-
nim szkockim. Końcowy produkt nie jest filtrowany na
zimno, nie jest też barwiony karmelem.

Amrut
Indian Whisky – since 1948
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Indian Single Malt Whisky

Amrut

Zapach dębu, jęczmienia oraz dymu, po chwili
zmienia się w nuty kwiatowe – jaśmin, lawendę,
miętę. W smaku wyczuwalny dym, sherry, drzewo
cedrowe, goździki, kardamon. Jest słodka niemal
jak syrop.

Brązowy medal 
IWSC (2007)

kraj Indie

kod S232 / mini: SM37

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 46

Fusion
Single Malt Whisky

Amrut

Amrut Fusion powstała z mieszanki torfowego
jęczmienia ze Szkocji (25%) i nietorfowanego
jęczmienia z Indii (75%). W Whisky Bible 2010 Jima
Murray’a zdobyła tytuł trzeciej najlepszej whisky
świata. W 2011 roku uznana przez Malt Advocate
za najlepszą whisky świata. Aromat kawy, ciemnej
czekolady, marmolady i lekki ślad dymu…

kraj Indie

kod S714/ mini: SM53

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 50
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Raj Igala
Indian Single Malt Whisky

Amrut

Nowość z destylarni Amrut. Ta delikatna, aroma-
tycznie owocowa whisky dojrzewa w beczkach po 
burbonie. Nie jest filtrowana na zimno i nie jest 
barwiona karmelem.

podwójny złoty 
medal IWSC
(2011)

kraj Indie

kod S1343

pojemność 0,7 l

% 40



Single Malt

Kavalan

Jej kompozycja powstaje poprzez połączenie destylatów 
leżakujących w różnych beczkach: po bourbonie, sherry 
oraz innych uprzednio przechowujących różne wina.
Standardowa moc 40% oraz pełnia aromatów: miodu, 
mango, gruszki, wanilii, kokosa i czekolady.

kraj Tajwan

kod S1022 / mini: SM73

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40

Concertmaster – Port Cask Finish
Single Malt Whisky

Kavalan

Kavalan Concertmaster dojrzewała w beczkach po
burbonie i portugalskim porto. Dzięki temu uzyskała
głębię i równowagę aromatów. Świeże, oceaniczne
powietrze regionu Yilan czyni z niej napój gładki
i miękki.

kraj Tajwan

kod S979 / mini: SM72

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 40
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złoty medal IWSC
(2011)

złoty medal World 
Whiskies Awarda
(2016)

złoty medal World 
Spirits Challenge
(2011)

Kavalan

Destylarnia Kavalan, należąca do King Car Group, jest
pierwszą wytwórnią whisky na Tajwanie. Rozpoczęła
działalność niedawno, w roku 2008, ale zyskała już
pewną renomę, zdobywając wiele liczących się nagród.
Kavalan nawiązuje do nazwy pierwszego plemienia,
które osiedliło się na Tajwanie. Tradycyjnie przypisuje

mu się szczerość, uczciwość i nieugiętość w codzien-
nym zmaganiu z rzeczywistością. Destylarnia Kavalan 
stara się podążać tą samą drogą, tworząc najwyższej 
jakości whisky. Kavalan jest skomplikowana, złożona, 
pachnąca owocami i kwiatami dzięki leżakowaniu 
w beczkach po burbonie i sherry.

Single Malt Whisky
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kraj Tajwan

kod S980 / mini: SM78

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 57,7

kraj Tajwan

kod S1019 / mini: SM75

pojemność 0,7 l / 0,05 l

% 56,3

Solist – Vinho Barrique
Single Malt Whisky

Solist – ex–Bourbon Cask
Single Malt Whisky

KavalanKavalan

Whisky dojrzewająca w beczkach z amerykańskiego
dębu, w których uprzednio przechowywano wina
portugalskie. Po opróżnieniu wnętrze beczek zostało
zeszlifowane, a następnie wypalone i zalane destylatem.
Efektem tego jest bogata mieszanka aromatów słodyczy
oraz owoców egzotycznych. Niefiltrowana na zimno.

Whisky dojrzewająca w beczkach z amerykańskiego
dębu, w którym uprzednio spoczywał burbon, niefiltro-
wana na zimno oraz oferowana z mocą beczki 56–59%.
Jest wyjątkowo słodka, o zdecydowanym aromacie
ananasa, dojrzałych bananów, kokosa, wanilii, z lekko
wytrawną, dębową końcówką.

srebrny medal World 
Whiskies Awards
(2016)

złoty medal World 
Spirits Challenge
(2012)

złoty medal 
IWSC (2011)
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Single Malt Whisky

King Car Whisky

Najbardziej aromatyczna spośród całej oferty desty-
larni. Niefiltrowana na zimno, moc podwyższona do 
46% oraz kompozycja różnych beczek sprawiły, że 
whisky posiada bardzo szeroką paletę aromatów, od 
papai, banana, jabłka, daktyli, poprzez nuty kwiato-
we, na miodzie i wanilii kończąc.

kraj Tajwan

kod S1020 / mini: SM76

pojemność 0,7 l

% 46

Solist – Sherry Cask
Single Malt Whisky

Kavalan

Whisky leżakowana w najwyższej jakości beczkach po 
hiszpańskiej sherry Oloroso, niefiltrowana na zimno, 
butelkowana z mocą beczki 57–59%, w której prym 
wiodą nuty orzechów, migdałów, wanilii, cynamonu, 
goździków i marcepana.

podwójny 
złoty medal 
World Spirits 
Challenge 
(2012)

złoty medal World 
Spirits Challenge
(2012)

kraj Tajwan

kod A1021 / mini: SM77

pojemność 0,7 l

% 57,8
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Mackmyra
Svensk Whisky

Swedish Single Malt
Svensk Ek

Mackmyra

Svensk Ek zawiera 10% whisky przechowywanych 
w beczkach z dębu szwedzkiego, dzięki czemu nabiera 
ostrego charakteru z nutami drzewa sandałowego, 
suszonego imbiru, pieprzu czarnego, nut dębiny 
i przypraw.  Pikanteria uzupełniona w owocową kąpiel 
z odcieniami karmelu i wanilii.

Szwedzka destylarnia Mackmyra została założona
w 1999 roku. Wyjątkowa konstrukcja, chyba
najwyższa pośród destylarni na świecie (37 m)
sprawia, że dzięki grawitacji cały proces aż do
momentu destylacji odbywa się samodzielnie.
Tworzy whisky bazując na dwóch recepturach:
delikatnej, owocowej oraz lekko torfowej. Dymny
posmak jest unikalny i pochodzi zarówno z torfu, 

wydobywanego z dna morza Bałtyckiego,
co wprowadza lekko słone nuty, jak również
z drzewa jałowca. Whisky leżakuje w różnych
rodzajach beczek, łącznie z beczkami wykonanymi
ze szwedzkiej dębiny. W 2009 roku destylarnia
ujawniła plany budowy kolejnej w miejscowości
Gavle, kilka mil od obecnej.

kraj Szwecja

kod S1448

pojemność 0,7 l

% 46,1
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The Art of Japanese Whisky

The Swedish Whisky
Brukswhisky

Mackmyra

Wydana w 2010 roku. Leżakowana wstępnie
w beczkach po burbonie, a następnie w beczkach
po sherry i odrobinie beczek wykonanych
ze świeżego dębu szwedzkiego. Jest wyjątkowo
lekka, łagodna, owocowa i kwiatowa. Właśnie
w tej wersji do lekkich jałowcowych nut dodano
nieco mocniejszych, torfowych.

kraj Szwecja

kod  S1029

pojemność 0,7 l

% 41,4
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z cudowności Krainy Wschodzącego Słońca
z subtelności jej pór roku
z głębokich źródeł jej kryształowych wód
z dłoni i serc jej najlepszych rzemieślników
przypływa bursztynowy nurt japońskiej whisky
która budzi duszę i zmysły
i zabiera nas na wyprawę do praźródeł 
Whisky Suntory to uosobienie harmonii, jaka od
wieków łączy japońską naturę i japońską kulturę.
Subtelna potęga sił przyrody zaklęta w złocistym
trunku, dzięki oddaniu i precyzji japońskich
gorzelników. Suntory to forma sztuki uprawiana
od 1923 roku.

Beam
Suntory Single Malt Whisky

Distiller’s Reserve

Hakushu

Single malt leżakowany w beczkach z amerykańskiego
dębu. Lekko dymiony słód jęczmienny uwydatnia
odświeżający i orzeźwiający charakter tej whisky,
zbliżonej zapachem do świeżych liści. Zdecydowane
aromaty mięty, melona, ogórka, grejpfruta, tymianku,
z torfową końcówką.

kraj Japonia

kod S1352

pojemność 0,7 l

% 43

kraj Japonia

kod S1238

pojemność 0,7 l

% 40

Single Malt Whisky
Distiller’s Reserve

Yamazaki

Single malt zawierający destylaty leżakowane zarówno
w beczkach po sherry, jak i w beczkach z japońskiego
dębu Mizunara. Whisky jest słodka i owocowa,
z przewagą aromatów truskawek, wiśni, malin,
brzoskwiń, kokosa, cynamonu, oraz wyczuwalną
na finiszu nutą pikantnej, japońskiej dębiny.

Japanese Harmony

Hibiki 

Hibiki to japońskie słowo oznaczające rezonans. 
Czyli życie w harmonii z naturą i z ludźmi. Czyli 
uważność… Japanese harmony świetnie to ilustruje. 
Jest subtelna, harmonijna, elegancka. Aromaty róż, 
liczi, rozmarynu, drewna. 
Na podniebieniu miodowa słodycz i biała czekolada. 
Finisz lekko dębowy.

kraj Japonia

kod S1385

pojemność 0,7 l

% 43
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złoty medal
World Whiskies 
Awards (2012)



Ole Smoky
Tennessee Moonshine

Założycielem destylarni Ole Smoky Tennessee Moon-
shine był Joe Baker, pochodzący z rodziny, która jako 
jedna z pierwszych postawiła stopę na terenie Smoky 
Mountains. Sztukę destylacji doskonalono latami, 
aby móc przetrwać najtrudniejsze ekonomicznie 
czasy. Oczywiście początkowo destylacja odbywała 
się w sposób nielegalny, jednak zaraz po tym, jak 

rząd stanu Tennessee zmienił przepisy i zezwolił na 
produkcję alkoholu, Ole Smoky natychmiast wystąpiła 
o koncesję. Jak w przypadku wielu innych nielegal-
nych producentów ciężko jest chwalić się historią, 
szczególnie tą skrywaną w tajemnicy, jednak czasy 
zakazów i prohibicji już dawno minęły, warto więc 
pochwalić się tym, co teraz destylarnia oferuje.
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kraj USA

kod S1440

pojemność 0,7 l

% 51,5

Harley Davidson

Ole Smoky

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% z kuku-
rydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu jęcz-
miennego oraz miejscowej wody z Tennessee. Leżakuje 
w mocno wypalanych beczkach z dębu amerykańskiego 
– stąd jego naturalny kolor whiskey i intensywny, dym-
ny smak. Moonshine o mocy 51,5% (103 proof) to ukłon 
w kierunku silnika Harley–Davidson twin–cam 103™. 
Zwieńczenie długich, motocyklowych wypraw w gronie 
przyjaciół.

Blue Flame

Ole Smoky 

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% 
z kukurydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny sło-
du jęczmiennego oraz miejscowej wody z Tennessee. 
Czysty, jasny, zdecydowany, o mocy 64% – taki powi-
nien być moonshine. Niebieski kolor płomienia jest 
dowodem na wysoką jakość alkoholu. 
Dla tych, którzy odważą się igrać z ogniem.

kraj USA

kod S1441

pojemność 0,7 l

% 64
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kraj USA

kod S1444

pojemność 0,7 l

% 20

Peach

Ole Smoky

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% z kuku-
rydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu jęcz-
miennego oraz miejscowej wody z Tennessee. Nasycona 
w 100% naturalnymi składnikami. 
Doskonale wyważona, ożywcza mieszanka słodkich, 
soczystych brzoskwiń. Delektuj się nią prosto ze słoika, 
z lodem lub w ulubionym koktajlu.

Pineapple

Ole Smoky 

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% 
z kukurydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny sło-
du jęczmiennego oraz miejscowej wody z Tennessee. 
Nasycona w 100% naturalnymi składnikami.  
Ananas to symbol gościnności, a jego smak jest 
uwielbiany na całym świecie. Niezwykła kombinacja 
new make’u i słodkiego, tropikalnego owoca, przeno-
si prosto na plażę. 

kraj USA

kod S1445

pojemność 0,7 l

% 20
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kraj USA

kod S1443

pojemność 0,7 l

% 20

kraj USA

kod S1442

pojemność 0,7 l

% 20

BlackberryApple Pie

Ole SmokyOle Smoky

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% z kuku-
rydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu jęcz-
miennego oraz miejscowej wody z Tennessee. Nasycona 
w 100% naturalnymi składnikami. 
Smak słodszej strony życia w nektarze bogów z Appal-
lachów. Doskonały w połączeniu z lemoniadą popijany 
późnym popołudniem w gronie przyjaciół.

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% z kuku-
rydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu jęcz-
miennego oraz miejscowej wody z Tennessee. Nasycona 
w 100% naturalnymi składnikami. Moonshine jest tak 
amerykański jak szarlotka. Ole Smoky Apple Pie to połą-
czenie czystego soku jabłkowego, mielonego cynamonu 
oraz innych przypraw z whiskey. Pyszna mieszanka 
smaków, która przywołuje wspomnienie ciepłego 
jabłecznika w chłodny letni wieczór

{  60  }



whisky    |    USA    |    Ole Smoky

kraj USA

kod S1447

pojemność 0,7 l

% 40

kraj USA

kod S1446

pojemność 0,7 l

% 35

Hunch Punch LightninBig Orange

Ole SmokyOle Smoky

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% 
z kukurydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu 
jęczmiennego oraz miejscowej wody z Tennessee. 
Nasycona w 100% naturalnymi składnikami.  
Niezwykle przyjemna ale i mocna, letnia mieszanka so-
ków z pomarańczy, ananasów i wiśni. Wystarczy dodać 
lodu do drinka i delektować się smakiem. 
Doskonała na początek każdej imprezy!

Amerykańska whiskey, wyprodukowana w 80% 
z kukurydzy, mieszanki żyta, pszenicy i odrobiny słodu 
jęczmiennego oraz miejscowej wody z Tennessee. 
Nasycona w 100% naturalnymi składnikami.  
Tak dobry, że chciałbyś zatrzymać go dla siebie. Pyszny, 
orzeźwiający smak to coś, czym trzeba dzielić się z inny-
mi. Wymieszaj z ulubionym piwem a otrzymasz Orange 
Shandy – w każdym łyku promienie słońca.
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Kentucky Straight Bourbon Whiskey
80 Proof

Rebel Yell

Zacier wykonany w 75% kukurydzy, 20% pszenicy 
i 5% słodowanego jęczmienia. Finalny produkt 
odbierany z mocą poniżej 80% rozcieńczany jest wodą 
do 62,5% i nalewany do nowych, świeżo wypalonych 
(3 stopnia) beczek, w których spędza 4 lata przed butel-
kowaniem.

kraj USA

kod S442

pojemność 0,75 l

% 40

Rebel Yell
Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Początki marki Rebel Yell sięgają 1849 roku, kiedy 
została stworzona przez rodzinną firmę W.L. Weller. 
Obecnie cała produkcja tej whiskey odbywa się w go-
rzelni Heaven Hill w Kentucky. Wydawana jest w ma-
łych partiach, kilka razy w roku.  To jedna z wiecznie 
żyjących legend wojny secesyjnej. Żołnierze Konfe-

deracji używali okrzyku dla zastraszenia przeciwnika 
i podniesienia swojego własnego morale. Ale Rebel 
Yell to także Kentucky Straight Bourbon Whiskey.            
Autentyczny „wheated” bourbon, produkowany zgod-
nie z recepturą, która przetrwała od 1949 roku.
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kraj USA

kod S1438

pojemność 0,75 l

% 35

Honey

Rebel Yell

Podstawowa wersja bourbona Rebel Yell straight, 
mieszana jest z cukrem i naturalnymi środkami 
aromatycznymi miodu i rozcieńczana wodą 
do mocy 35%.

Podstawowa wersja bourbona Rebel Yell straight, 
mieszana jest z cukrem i naturalnymi środkami 
aromatycznymi wiśni i rozcieńczana wodą 
do mocy 35%.

Cherry

Rebel Yell

kraj USA

kod S1439

pojemność 0,75 l

% 35
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kraj USA

kod S1437

pojemność 0,75 l

% 45

kraj USA

kod S1436

pojemność 0,75 l

% 45

Small Batch RyeSmall Batch Reserve

Rebel YellRebel Yell

W skład receptury wchodzi 51% żyta, 37% kukurydzy 
oraz 12% jęczmienia. Okres leżakowania to minimum 
dwa lata w nowych, wypalonych do 3 stopnia beczkach. 

Receptura identyczna z wersją podstawową, jednak 
okres leżakowania wydłużony jest do ponad 5 lat. 
Po jego upływie, tylko beczki o najlepszej charaktery-
styce aromatycznej są opróżniane i przeznaczone do 
butelkowania wersji Small Batch.
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bourbon    |    USA    |    Ezra Brooks

Ezra Brooks
Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Ezra Brooks po raz pierwszy pojawiła się na rynku 
amerykańskim w latach 50–tych ubiegłego wieku, 
jako produkt destylarni Medley, położonej w Owens-

boro w stanie Kentucky. Marka została odznaczo-
na w 1966 roku przez rząd amerykański tytułem 
„Kentucky’s finest Little distillery”.
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kraj USA

kod S1434

pojemność 0,7 l

% 45

Black Label

Ezra Brooks

W trakcie produkcji destylat jest filtrowany przez 
węgiel drzewny, co nadaje mu wyjątkowo łagodnego 
charakteru. W smaku dominują nuty wanilii i toffi. 
Zapach obfituje w aromaty jabłkowego cydru, które 
przechodzą w bardziej cytrusową mieszankę zabarwio-
ną przyprawami. Finisz bardzo ciepły, niezbyt długi, 
z wyczuwalną czekoladą. Świetny dla początkujących, 
lecz nie zawiedzie także weteranów.

Single Barrel

Ezra Brooks

Starannie przechowywany przez 12 lat wewnątrz wybra-
nych, mocno wypalonych beczkach z białego dębu, które 
nadają niesamowitych nut wanilii oraz miodu z elemen-
tami czekolady. Do produkcji Ezra Brooks używa się 
tylko starannie wyselekcjonowanych ziaren i idealnie 
wapiennej wody, co nadaje jej wyjątkowego smaku 
i charakteru. Finisz bogaty i długi. Każda ręcznie wyko-
nana butelka, której korek uszczelniony jest woskiem, 
doskonale uosabia jej charakter i wyrafinowanie.

kraj USA

kod S1435

pojemność 0,75 l

% 49,9
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VSOP Napoléon

Chabot

Chabot VSOP leżakuje w beczkach 5 lat, dłużej niż
wymagane minimum. Posiada głęboko miedziany
kolor oraz intensywne aromaty śliwki i tlącego się
drewna. Przelany do kieliszka otwiera się po chwili
zapachami: suszonych owoców, cynamonu, goździków 
oraz nutami kwiatowymi.

Chabot

Ciemna butelka kryje w sobie mahoniowo–
bursztynowy napój o aromacie dojrzałych śliwek 
i dębu. W smaku przyprawy, dąb, kwiaty. Niezwykle 
długi finisz.
Numer 1 na Dalekim Wschodzie.

kraj Francja

kod AR24

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod AR25

pojemność 0,7 l

% 40

armaniak    |    Francja    |    Chabot
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Chabot
Armagnac

Historia marki Chabot sięga 1828 roku, kiedy to
w miejscowości Labastide D’Armagnac rozpoczęto
rodzinną produkcję tego alkoholu. Przez ponad
100 lat Chabot znany był tylko lokalnie. Ale od
kiedy w roku 1963 pierwsze butelki wyruszyły
w podróż za granicę, Chabot na dobre zagościł
na światowych salonach. Obecnie, dostępny
w niemalże 100 krajach, jest marką numer 1 na

świecie. Chabot, jako jedyny producent armaniaku,
całość produkcji począwszy od zbioru winogron,
na butelkowaniu kończąc, ma pod swoją kontrolą.

Na zamówienie dostępne także, z małymi wyjątkami, 
wersje rocznikowe od 1914 do 2002 roku.
Więcej informacji udzieli nasz dział handlowy.
Zachęcamy do kontaktu.
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XO

Chabot

Unikatowa mieszanka destylatów leżakujących do
35 lat w beczce. Zdecydowany aromat prażonych
migdałów, rodzynek, ziaren kawy oraz długi dębowy
finisz.

kraj Francja

kod AR26

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod AR27

pojemność 0,5 l

% 40

XO Coeur Gold

Chabot

Chabot XO w niecodziennym flakonie w kształcie
serca. Unikatowa mieszanka destylatów leżakujących
do 35 lat w beczce. Zdecydowany aromat prażonych
migdałów, rodzynek, ziaren kawy oraz długi dębowy
finisz.
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armaniak    |    Francja    |    Chabot

Extra 20 Year Old

Chabot Chabot

W skład wersji Extra wchodzą destylaty leżakujące
do 50 lat w beczkach. Mimo wieku, pachnący słodko 
wanilią, tytoniem, suszonymi owocami oraz czekoladą.

Prawdziwa gratka dla miłośników armaniaków. Bukiet 
suszonych owoców, dębiny, cynamonu i goździków, oraz 
wilgotnego lasu, z bardzo aromatyczną końcówką.

kraj Francja

kod AR28

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod AR29

pojemność 0,7 l

% 40
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armaniak    |    Francja    |    Chabot

30 Year Old wersje rocznikowe

Chabot Chabot

Skomponowany z najstarszych roczników
spoczywających w piwnicach, najmłodszy z nich
leżakował 30 lat. Pachnie maderą, świeżo paloną
kawą, dymem z cygara, jest przy tym wyjątkowo
gładki i pełen słodyczy.

Na zamówienie dostępne także, z małymi wyjątkami, 
wersje rocznikowe od 1914 do 2002 roku.
Więcej informacji udzieli nasz dział handlowy.
Zachęcamy do kontaktu.

kraj Francja

kod AR30

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

pojemność 0,7 l

% 40



VSOP XO

Chabasse Chabasse

Precyzyjny mariaż starych i młodych destylatów.
Najpopularniejsza wersja wśród koniaków Chabasse, 
sprzedawana w największej ilości na pięciu konty-
nentach. Woń kwiatów i ziół pięknie rysuje się na tle 
aromatów owocowych i szlachetnej mocy tego koniaku. 
Długi, miękki finisz.

Owoc połączenia najlepszych destylatów wybranych 
z pierwszych zbiorów z określonych regionów winnic.
Z początku elegancki i wytworny, ewoluuje w miękką, 
cielesną pełnię. Cała kompozycja jest niezwykle 
harmonijna: stare porto i suszone śliwki, a nad nimi 
– w kontrapunkcie – kwiatowa świeżość.

kraj Francja

kod B01

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod B03

pojemność 0,7 l

% 40

koniak    |    Francja    |    Chabasse

Chabasse
Cognac

Początki produkcji koniaku datuje się na wiek XVI.
Winnice produkowały wtedy tak ogromne ilości
wina, że miały problemy z ich zbytem. Tym bardziej,
że niezbyt wysoka jakość wina nie pozwalała na
jego transport. Potrzeba okazała się jednak matką
pewnego wynalazku... Wino przedestylowano,
a efekt był zaskakująco dobry. Szybko doceniono
walory tego wzmocnionego alkoholu, który wkrótce
zrobił europejską karierę pod nazwą cognac (od
francuskiego regionu, w którym jest wytwarzany).
Początki koniaku Chabasse sięgają roku 1818, kiedy
Jean Baptiste Chabasse założył firmę zajmującą się
usługowym destylowaniem alkoholu dla innych

plantatorów. Pod koniec swego życia Jean Baptiste
przekazał 800–hektarową posiadłość czwórce swoich
potomków. Firma Chabasse wciąż należy do rodziny,
a od początku lat 90. – za sprawą Rene–Luc Chabasse’a
– wytwarza wyśmienity koniak już pod własnym
szyldem. Mimo, że wszyscy gorzelnicy z Cognac
mogą stosować właściwie tylko jeden szczep winoro-
śli, różnorodność gleb każdego z mikroregionów
sprawia, że możliwości komponowania trunku
z wielu destylatów są wręcz nieograniczone. Dzięki
temu najszlachetniejsze szczepy z Petit Champagne
i Fins Bois mogą spotkać się w półokrągłej butelce
Chabasse i stworzyć cudownie harmonijną całość.
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VSOP XO

Bowen Bowen

Połączenie najszlachetniejszych młodych destylatów
leżakowanych przez 4–5 lat. W cieple bursztynowej toni 
kryje się szlachetne połączenie win o zdecydowanie 
owocowym bukiecie z tymi o charakterze kwiatowo–
–ziołowym. Dębowe beczki, w których dojrzewa, 
wzbogacają go o nuty waniliowe i akcenty czekoladowe.

Niezwykle głęboki i bogaty bukiet, z lekkimi dotknięcia-
mi fiołków, wisterii oraz irysów – kwiatów, które
są echem Petite Champagne. Gładkość tego koniaku
wiąże się z aromatem suszonych śliwek i innych
jesiennych owoców. Destylaty użyte do jego kompozycji
dojrzewały aż 18–20 lat.

kraj Francja

kod B05

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod B07

pojemność 0,7 l

% 40

koniak    |    Francja    |    Bowen

Bowen
Cognac

Koniak Bowen – należący do ścisłej czołówki – jest
owocem pewnej romantycznej przygody. Otóż, gdy
Louis–Olivier Chabasse, kierowany pasją odkrywania
nowych miejsc i smaków, ale przede wszystkim
nowego rynku zbytu dla swych koniaków, wyruszył
w podróż do Indii, spotkał na swojej drodze tajemniczą
damę Elisabeth Bowen. Jej śmiałość, dzikość
serca i pragnienie wolności zafascynowało go do
tego stopnia, że postanowił skomponować na jej
cześć szlachetny koniak. Zanim jednak trafi on
do eleganckich butelek, musi spędzić wiele lat 

w mrocznych podziemiach. Na jakość koniaku ma
wpływ między innymi wymiar beczek, wilgotność
i temperatura powietrza w piwnicy leżakowej,
a nawet jej wielkość. Koniaki Bowen dojrzewają od
stuleci w tych samych pomieszczeniach, pokrytych
srebrzystym nalotem szlachetnej grzybni, żywiącej
się oparami alkoholu. Ten ulatujący w przestworza
destylat zwany jest la part des anges (częścią dla
aniołów). Tak właśnie, niezmiennie od lat, powstaje
Cognac Bowen o charakterystycznej aksamitnej
subtelności smaku i aromatu…
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koniak    |    Francja    |   Maison René Laclie

VSOP

Léopold Raffin

Unikalna osobowość. Idealne połączenie Fins Bois
z Grande Champagne oraz Petite Champagne starzone 
przez dekadę w beczkach z francuskiego dębu. 
Finezyjne połączenie wanilii z mocnym zapachem 
letnich kwiatów.

kraj Francja

kod B48

pojemność 0,7 l

% 40

VS

Léopold Raffin

Prawdziwe rękodzieło artystyczne. Mieszanka
najlepszych crus Fins Bois i Borderie starzona
w beczkach z dębu francuskiego. Wyczuwalne niuanse 
dojrzałych owoców, dębu oraz świeżych wiosennych 
kwiatów.

kraj Francja

kod B47

pojemność 0,7 l

% 40

Maison
Rene Laclie
A sign of elegance

Maison René Laclie to 120–letnia historia destylarni,
położonej w samym sercu regionu Cognac. Oprócz
podstawowych odmian koniaku: VS, VSOP czy XO,
znajdziemy tu wersję double wood. Jej destylat,
po minimum 10 latach spędzonych w dębinie
z Limousine, zostaje na kilka miesięcy przelany
albo do beczek, w których uprzednio dojrzewało
słodkie francuskie wino sauternes, produkowane
ze szczepu semillon, sauvignon blanc i muscadelle,
albo do beczek po burgundzkim meursault. 

Obydwie wersje są edycjami limitowanymi z łączną 
produkcją na poziomie 1500 butelek.
W ofercie firmy znajdziemy także likier miodowy,
będący połączeniem koniaku z miodem.
Maison René Laclie wytwarza też doskonałą
brandy Auguste Barreau.

Na zamówienie są dostępne także wersje rocznikowe.
Więcej informacji udzieli nasz dział handlowy.
Zachęcamy do kontaktu.

{  80  }{  80  }



Honey & Cognac

Léopold Raffin

Likier stworzony na bazie koniaku i francuskiego
miodu. Kropla naturalnej, słonecznej słodyczy!

kraj Francja

kod B53

pojemność 0,7 l

% 35
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XO Extra

Léopold Raffin Léopold Raffin

Doświadczenie w służbie przyjemności. Połączenie
20–letnich składników zaowocowało bogactwem
smaków i aromatów. W zapachu wyczuwalne nuty
karmelizowanych brzoskwiń, migdałów i kandyzowa-
nych owoców. Na podniebieniu eksplozja doznań.
Bogate, delikatne suszone owoce oraz orzechy.

Ciężka praca i nadzwyczajna dbałość o szczegóły
– bez tego nie mógłby powstać ten cudowny eliksir.
Idealna harmonia mocy i polotu. Mokka, czekolada,
nieziemski bukiet – Extra ma wszystkie cechy
świetnego koniaku skomponowanego z najlepszych
i najstarszych eaux–de–vie.

kraj Francja

kod B49

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod B50

pojemność 0,7 l

% 40

French Fine Brandy
VSOP

Auguste Barreau

Intensywna bursztynowa barwa tej brandy kryje
w sobie niebywałe bogactwo bukietu. A za tym podąża
moc i wytrawność zrównoważona czerwonymi
owocami, wanilią, dębiną. Elegancka, poważna
propozycja.

kraj Francja

kod L57

pojemność 0,7 l

% 40



French Fine Brandy
Menthe – Chocolat

French Fine Brandy
Mapple Syrup

brandy    |    Francja    |   Maison René Laclie

Auguste Barreau Auguste Barreau

Czekoladowo–miętowy likier na bazie brandy. Likier o smaku klonowym na bazie brandy.

kraj Francja

kod L60

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod L67

pojemność 0,7 l

% 40
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French Fine Brandy
Espresso – Vanille

Auguste Barreau

Pachnący kawą i wanilią likier na bazie brandy.

kraj Francja

kod L59

pojemność 0,7 l

% 40

French Fine Brandy
XO

Auguste Barreau

Dojrzała, złożona osobowość. 
Bogate, owocowo–kwiatowe aromaty zaokrąglone 
wanilią, przyprawami, suszonymi morelami. 
Finisz mieni się odcieniami.

kraj Francja

kod L58

pojemność 0,7 l

% 40
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Reserve Ruby
Port · Porto

Vista Alegre

Dość długa maturacja w dębowych beczkach nadaje
temu trunkowi aksamitną gładkość i słodkie aromaty
z delikatną nutą dębiny w tle. W smaku owocowa
eksplozja, która miło rozpływa się w ustach, pozostawia-
jąc truskawkowy posmak.

kraj Portugalia

kod P13

pojemność 0,75 l

% 20
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porto    |    Portugalia    |   Vallegre

Vallegre
Porto

Vallegre pochodzi z portugalskiego regionu Douro,
znanego na całym świecie z produkcji wyśmienitego
porto. Winnica Vallegre (połączenie dwóch nazw:
Valle Longo i Vista Alegre) jest prowadzona już
przez piąte pokolenie od czasu jej założenia.
Specjalizuje się oczywiście w wytwarzaniu porto              

– czyli wina wzmocnionego brandy. Tradycja jest
tu jednak połączona z nowoczesnością – w dbałości
o zachowanie najwyższej jakości wina. Niektóre
winnice Vallegre mają ponad 75 lat i to właśnie one
stanowią tajemnicę szczególnego charakteru porto
spod znaku Vista Alegre.
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Fine Ruby
Port · Porto

Fine White
Port · Porto

30 Years Old 
Port · Porto

Over 40 Years Old
Port · Porto

Vista Alegre Vista Alegre Vista Alegre Vista Alegre

Tradycyjne słodkie porto o pełnej, rubinowej barwie
i delikatnym aromacie dojrzałych owoców. Przez
pewien czas dojrzewa w dębowych beczkach, co
decyduje o jego bogatym smaku. Polecane nie tylko
do czekoladowych deserów, doskonałe również jako
aperitif do serów, wędzonych wędlin i suszonych
owoców.

Młode wino o jasno złotym kolorze. Aromat delikatny,
owocowy z nutami wanilii. Na podniebieniu słodkie,
przyjemne z akcentem mlecznej czekolady. Idealne
do deserów.

Wyśmienite 30–letnie porto, jest wyjątkowo eleganckim
połączeniem silnego charakteru i subtelności smaku.
Tradycyjnie podawane do deserów, szczególnie
w połączeniu z czekoladą, kawą i migdałami. Doskonałe
uzupełnienie także do cygar.

Maturacja trwa 40 lat w dębowych beczkach, nadając
temu trunkowi pełnię owocowych aromatów. 
Aksamitna gładkość idealnie harmonizuje z mocnym 
charakterem.

kraj Portugalia

kod P12

pojemność 0,75 l

% 20

kraj Portugalia

kod P28

pojemność 0,75 l

% 20

kraj Portugalia

kod P15

pojemność 0,75 l

% 20

kraj Portugalia

kod P16

pojemność 0,75 l

% 20

srebrny medal 
w Moskwie
na Vinnaya 
Karta Open
(2011)

trofeum Citadelles d’Or 
Les Citadelles Du Vin 
(2011)
srebrny medal Wines
Od Portugal (2013)

złoty medal India 
Wine (2010)
srebrny medal
International Wine 
(2011)
prestiżowa nagroda
Concurso Nacional
De Vinhos (2012)
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Cuvée Royale
Brut

Joseph Perrier

Ten wykwintny szampan powstaje z połączenia
białych winogron chardonnay z ciemnymi pinot noir
i pinot meunier. Ma złotą barwę, drobne bąbelki,
a na powierzchni delikatną piankę. Jego aromat jest
świeży i zwiewny, a smak wyrafinowany – dzięki
3–letniemu dojrzewaniu w mrocznych piwnicach.

kraj Francja

kod F47

pojemność 0,75 l

% 12

Cuvée Royale
Demi–Sec

Cuvée Royale
Brut Rosé

Joseph Perrier Joseph Perrier

Szampan stworzony z klasycznej mieszanki trzech 
szczepów winogron. Wyjątkowo delikatny i bogaty
w świeże owocowe aromaty mango, skórek pomarańczy
i limonki. Drobne bąbelki dyskretnie podkreślają jego 
smak. Idealnie sprawdza się w trakcie oraz po posiłku.

Szczepy specjalnie wybrane do stworzenia tego
szampana to cumieres rouge, chardonnay oraz pinot 
noir. To sprawia, że Rosé jest subtelnie delikatny 
i wyjątkowy – również za sprawą swych zaskakujących 
aromatów i niezwykłego koloru. Może być podawany 
podczas całego posiłku.

kraj Francja

kod F41

pojemność 0,75 l

% 12

kraj Francja

kod F60

pojemność 0,75 l

% 12
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W roku 1825, w niewielkiej miejscowości                 
Châlons–en–Champagne, powstał dom szampański 
nazwany imieniem założyciela – Josepha Perrier. Dzięki 
najwyższej jakości tworzonego tu szampana oraz wierno-
ści tradycji firma przetrwała zawieruchy historii, zyskując 
coraz większe uznanie. Joseph Perrier był ulubionym 
szampanem królowej Wiktorii i króla Edwarda VII (stąd 
Cuvée Royale na etykiecie). Szampan z tej winnicy jest 
wytwarzany wyłącznie z własnych zbiorów domu Perrier, 
dzięki czemu specjaliści czuwający nad jakością mają 
dużo większą kontrolę nad procesem selekcji owoców 
i produkcją.

Joseph
Perrier
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Reserva
8 Years Old

Botucal

Pełny i bogaty. Wyraźnie wyczuwalne 
dębowo–mahoniowe tło, a na pierwszym planie 
cynamon, dojrzałe pomarańcze, gorzka czekolada. 
Aromaty wzmacniają się w smaku i wzbogacają o nuty
cytrusowe. Konsystencja zaskakująco jedwabista.

brązowy medal 
IWSC (2007)

kraj Wenezuela

kod RU91

pojemność 0,7 l

% 40

Reserva Exclusiva
12 Years Old

Single Vintage Rum
2000

Botucal Botucal

Kompozycja dwunastoletnich rumów zaskakuje swoją
złożoną strukturą. Aromaty ciasta owocowego, kakao,
imbiru, cynamonu i goździków rozwijają się stopniowo 
w pieczone banany, toffi, wanilię – z odrobiną 
pomarańczowej świeżości. Głębokie, wyraziste, 
powabne smaki…

Wyjątkowy rok, wysokie dzienne temperatury, 
duża wilgotność i stosunkowo małe opady skłoniły 
destylarnię Unidas do stworzenia limitowanej edycji 
rumu Botucal. Leżakowany przez 12 lat w beczkach po 
bourbonie i po single malt, został poddany finiszowaniu 
w beczkach po sherry. Vintage 2000 pachnie suszonymi 
owocami, czekoladą, brązowym cukrem, rodzynkami, 
prażonymi migdałami i wanilią. Jak na limitowaną 
edycję przystało, dostępność dość ograniczona.

kraj Wenezuela

kod RU90

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Wenezuela

kod RU114

pojemność 0,7 l

% 43

złoty medal 
IWSC

Destylarnia Diplomatico, z której pochodzą rumy
Botucal powstała w Wenezueli w 1959 roku
u podnóża Andów. Nazwa Botucal jest używana
przez producenta w Europie jako alternatywa
dla lokalnej nazwy Diplomatico. Do leżakowania
rumu wykorzystuje się tu beczki po burbonie
i sherry, a w ostatnim czasie także po whisky.
Według miejscowego prawa, aby alkohol nazwać
rumem, musi on leżakować minimum dwa lata
w beczkach. Wysoką jakość rumów Botucal
potwierdza obecność marki w zestawieniu
dziesięciu najlepszych rumów świata, obok takich
sław jak Appleton czy Zacapa.

Botucal
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Venezuela Rum

rum    |    Wenezuela    |   Botucal
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Asti D.O.C.G.

Santero

Asti to synonim włoskich win musujących.
W jego słomkowej barwie kryją się klasyczne
owocowe aromaty i naturalna słodycz. Asti jest
rześkie, odświeżające, lekkie jak mgiełka.
Idealne w temperaturze 6–8°C.

wino musujące    |    Włochy    |   Santero

Santero
The Italian Beauty
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Firmę Santero założyło w 1958 roku czterech braci
noszących to nazwisko: Leopoldo, Renzo, Aldo
i Adelio. Bracia zaczęli od uprawy winorośli na
niewielkim terenie wśród cudownych piemonckich
wzgórz Monferrato. Nie wystarczyła im
jednak sprzedaż owoców wytwórcom win.
Postanowili robić to sami. Najlepiej jak to tylko      

możliwe. W tej chwili Santero to synonim jakości
i elegancji. 60 hektarów winnic, tradycja i nowoczes-
ność w zgodzie z naturą i rytmem pór roku.
Santero znane jest nie tylko z doskonałych win
musujących, ale także z niezwykłych kształtów
butelek. Innowacja w sferze opakowań i komunikacji
jest istotnym elementem działalności firmy.

kraj Włochy

kod F123

pojemność 0,75 l

% 7,5



wino musujące    |    Włochy    |   Santero

Moscato & Pesca

Santero

Niska zawartość alkoholu i intensywny aromat
dojrzałych brzoskwiń czyni z tego lekkiego wina
idealną alternatywę dla letniej lemoniady.
Najlepiej schłodzić do temperatury 5–6°C.

kraj Włochy

kod F125

pojemność 0,75 l

% 6,5

Prosecco Spumante D.O.C.

Santero

Wytrawne wino musujące. Delikatna słomkowa barwa,
a w niej tysiące drobniutkich bąbelków, które nieustan-
nie wydobywają się na powierzchnię. Bukiet uwalnia
kwiatowe nuty i ślady świeżych owoców. W smaku
orzeźwiające, świetne jako aperitif oraz dodatek do
każdego posiłku. Idealne w temperaturze 6–8°C.

kraj Włochy

kod F124

pojemność 0,75 l

% 11,5

{  96  }

Moscato & Fragola

Santero

Niska zawartość alkoholu i intensywny aromat
truskawek (pochodzący wyłącznie z naturalnych
składników) czyni z tego lekkiego wina cudownie
orzeźwiający letni napój. Przed wypiciem najlepiej
schłodzić do temperatury 5–6°C.

kraj Włochy

kod F126

pojemność 0,75 l

% 6,5
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Fragolino

Santero

Wino musujące oparte na moszczu winogron, winie
i naturalnym smaku truskawek. Idealne pod koniec
posiłku do deserów i sałatek owocowych. 
Podawać w temperaturze 5–6°C.

kraj Włochy

kod F127

pojemność 0,75 l

% 6,5

wino musujące    |    Włochy    |   Santero



Organic Honey Dew

Fuller’s

Piwo organiczne posiadające atest i prawo do nazwy
„organiczne”. Posiada naturalną słodycz, doskonałe na
lodzie z cząstką limonki. Polecane do różnego rodzaju
past, szczególnie Carbonary.

kraj Wielka Brytania

kod FL07

pojemność 0,5 l

% 5

London Porter

Fuller’s

Uznawany za najlepszy porter na świecie. Początki
jego produkcji sięgają osiemnastowiecznego Londynu,
a nazwa pochodzi od bagażowych (porters), którzy
służyli za kurierów, przewoźników, tragarzy. Ciemne
piwo było ich ulubionym napojem… Bogate w smaku,
ciemne, o mocy 5,4%.

kraj Wielka Brytania

kod FL08

pojemność 0,5 l

% 5,4

piwo    |    Wielka Brytania    |    Fuller’s
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Fuller’s
Independent Family Brewers
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Angielski browar założony w dzielnicy Chiswick
w zachodnim Londynie w 1845 roku jako Griffin
Brewery przez trzech wspólników: Fullera, Smitha
i Turnera, których rodziny do dzisiaj prowadzą
firmę. Obecnie Fuller’s oprócz produkcji piwa jest
również właścicielem ponad 380 pubów na terenie
Anglii.

London Pride jest numerem jeden w portfolio
browaru. Jest to również najlepiej sprzedające się
piwo w Anglii. Roczna produkcja browaru to ponad
10 mln pintów, a każdy pint to 568 ml…



India Pale Ale

Fuller’s

Piwo oparte na starej recepturze, stworzonej
dla oddziałów wojsk angielskich stacjonujących
w Indiach. Niecodzienność tego piwa polega na tym,
że do butelki dodana jest niewielka ilość drożdży.
Powolna fermentacja daje w smaku efekt wyjątkowo
odświeżający.

kraj Wielka Brytania

kod FL09

pojemność 0,5 l

% 5,3

piwo    |    Wielka Brytania    |    Fuller’s

Ten elektrycznie zielony likier jest wytwarzany
z wyjątkowej odmiany melona o delikatnie miodowym
posmaku (honeydew). Jej charakterystyczna szmaragdo-
wa barwa jest całkowicie naturalna! Ostatnio
obniżono także zawartość cukru w likierze, by
wydobyć naturalną słodycz melona.

kraj Japonia

kod J05

pojemność 0,7 l

% 20
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London Pride

Fuller’s

Znawcy piwa porównują jego smak do aniołów tańczą-
cych na języku… Charakterystyczna jęczmienna baza
jest uzupełniona wyrazistą kompozycją stworzoną
z czterech odmian chmielu.

kraj Wielka Brytania

kod FL05

pojemność 0,5 l

% 4,7

likier    |    Japonia    |    Midori

Midori

Likier Midori został stworzony przez japońską
firmę Suntory w 1978 roku i niemal od razu zdobył
rynek amerykański. Przyczyniła się do tego
pierwsza nagroda US Bartenders Guild za drink
The Universe skomponowany na bazie tego szmaragdo-
wego likieru. Od tamtej pory The Universe jest
serwowany przez barmanów w najlepszych
klubach na całym świecie, a odświeżający aromat
melonów cieszy najbardziej wymagające podniebienia.
Midori jest jednak nie tylko podstawą
niezliczonej liczby drinków i koktajli. Można
popijać ją z lodem – działa podobno rozweselająco,
czasami służy też jako afrodyzjak.

The Original Melon Liqueur
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Ten wyjątkowy likier zasłynął za czasów panowania 
króla Edwarda VII, gdy na wniosek królewskiego leka-
rza, został wyprodukowany przez firmę Berry Bros 
w 1903 roku jako napój rozgrzewający dla Jego Wyso-
kości. Wysokoprocentowy likier stworzony dzięki do-
kładnej maceracji korzeni imbiru z dodatkiem owoców 
cytrusowych. Charakterystyczny smak imbiru idealnie 
równoważy się z czystym, wytrawnym finiszem. 

kraj Holandia

kod Z184

pojemność 0,5 l

% 41

Trzy rodzaje owoców i przypraw, kształtują jego styl: 
jałowiec z Włoch nadaje smaku i sosnowo–lawendowe 
aromaty. Skórka ze słodkich hiszpańskich pomarańczy 
daje świeżość, a sok z grejpfrutów wzmacnia cytrusową 
owocowość. Korzeń arcydzięgla powoduje ziemistość 
i wytrawność, marokańskie ziarno kolendry, wzmaga 
cytrynowe smaki podczas destylacji. Zaś strąki karda-
monu wykańczają smak korzennym, aromatycznym 
i ciepłym kąskiem.

kraj Anglia

kod G24

pojemność 0,7 l

% 46

likier /gin    |    Holandia / Anglia    |    Berry Bros & Rudd
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Holland liqueur London Dry Gin

King’s Ginger No3
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Berry Bros & 
Rudd
Whiskies and Spirits
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Firma Berry Bros & Rudd z siedzibą w Londynie przy 
ulicy St. James 3. Stąd nazwa ginu No3 i klucz do 
sklepu, który zaczął od handlu kawą w 1698 r. to część 
historii Anglii. Klientami sklepu przy St. James 3, byli 
Lord Byron i William Pitt Junior. Gdy firma zaczęła 
handlować winem, w 1760 roku została dostawcą na 

dwór Króla Jerzego III i do dziś jest osobistym opieku-
nem winiarskich piwnic rodziny królewskiej Anglii. 
Oprócz handlu winem, Berry Bros & Rudd produkuje 
własne alkohole: whisky, rumy, koniaki, giny i słynny 
królewski likier: King’s Ginger. 



London Hill Dry Gin powstaje w jednej z czołowych 
angielskich gorzelni – w Langley Distillery, której 
korzenie sięgają 1785 roku.
London Hill Dry Gin jest zdobywcą niezliczonej ilości 
nagród, między innymi Złotego Medalu na Internatiolal 
Wine & Spirit Competition w Londynie w latach 2000, 
2001 i 2003.

London
Hill
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Dry Gin

Dry Gin

London Hill

kraj Anglia

kod G01

pojemność 0,7 l

% 40

złoty medal 
IWSC w Londynie 
(2003, 2001, 2000)

gin    |    Anglia    |    London Hill
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Destylowany tradycyjną metodą w miedzianych 
alembikach, wedle unikalnej receptury zawierającej 
prócz jagód jałowca przeszło tuzin świeżych ziół 
i przypraw. W ustach kompleksowo zbudowany smak 
opierający się na nutach kolendry i dzięgielu, ukazuje 
gładki charakter tego wyjątkowego ginu. Całość 
dopełnia świeży i intensywny finisz. Niezastąpiony jako 
baza dla drinków i koktajli. 



calvados    |    Francja    |    Père Laize

Père Laizé to niszowa marka, której produkcja z mocno 
wyselekcjonowanych jabłek, rosnących w niewielkim 
regionie Mont Saint Michel jest bardzo mała, a sprzedaż 
odbywa się tylko poprzez wyselekcjonowane sklepy 
specjalistyczne.
Do produkcji używa się następującej mieszanki jabłek:
Gorzkie 30%, Słodkie 20%, Kwaśne 10%, Słodko–gorzkie 40%.
Cała produkcja odbywa się w miedzianych kolumnach 
destylacyjnych (jednokrotna), dzięki czemu calvados 
bardziej pachnie jabłkiem niż przy dwukrotnej destylacji.

Père 
Laizé
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Calvados

VSOP

Père Laizé

Dzięki czteroletniemu dojrzewaniu w dębowych 
beczkach obfituje w aromaty kwiatów, jaśminu, moreli, 
miodu, orzechów i cynamonu. 

kraj Francja

kod D19

pojemność 0,7 l

% 40

VS 20 Years Old

Père Laizé Père Laizé

Bogaty rześkie aromaty jabłek, soku jabłkowego 
i wanilii.

20 lat spędził w beczkach z francuskiego dębu. 
Pełen aromatów wanilii, goździków, cynamonu, gałki 
muszkatołowej, migdałów i dębiny.

kraj Francja

kod D18

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod D20

pojemność 0,7 l

% 40
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kalwados    |    Francja    |    Père Magloire

Père Magloire powstał w 1821 roku i jest najstarszym 
producentem calvados we Francji. Znak firmowy został 
zarejestrowany w 1925 roku. Do produkcji calvados używa 
się jabłek rosnących tylko w regionie Normandii. 
120 gatunków jabłek podzielonych jest na 4 kategorie: 
gorzkie, gorzko–słodkie, słodkie i kwaśne. Nie używane są 
nawozy, ani drożdże, fermentacja odbywa się siłami natu-
ry, po zmiażdżeniu i przeciśnięciu soku z jabłek, i trwa 
ok. 6–8 tygodni, po których otrzymujemy cydr 
o mocy 5–6%.  Większość alkoholu destylowana jest jed-
norazowo w kolumnach destylacyjnych. Jedynie z jabłek 
zbieranych w małym regionie Pays d’Auge cydr jest desty-
lowany dwukrotnie w miedzianych alembikach.

Père 
Magloire
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Calvados

Fine VS

Père Magloire

To pojedyncza destylacja, która daje bardziej owocowe, 
jabłkowe nuty. Dojrzewa przez 2–3 lata. 
Aromat owocowy, z przewagą jabłek i nut cytrusowych.

kraj Francja

kod D01

pojemność 0,7 l

% 40

VSOP XO

Père Magloire Père Magloire

Destylacja podwójna, dająca bardziej delikatne, 
kwiatowe aromaty. Dojrzewa 4–5 lat. 
Aromat kwiatów, jaśminu, moreli, miodu, orzechów 
i cynamonu.

Destylacja podwójna, dająca bardziej delikatne, 
kwiatowe aromaty. Dojrzewa minimum 9 lat. 
Aromat dojrzałych jabłek, wanilii, szarlotki, czekolady.

kraj Francja

kod D07

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Francja

kod D03

pojemność 0,7 l

% 40
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wódka    |    Włochy    |    Roberto Cavalli

Roberto Cavalli to wielka moda, wspaniałe ubrania 
i awangardowe dodatki. Włoski projektant posiada 
również własną wódkę.
Powstały we Włoszech trunek jest zamknięty 
w efektownej butelce według pomysłu Cavalliego. 
Nadruk na butelce układa się w barwy narodowe, co ma 
być manifestacją wyrafinowanej Italii, która zawsze 
i wszędzie dba o styl i klasę. Wódka podbiła amerykańskie 
imprezy wielkiego show biznesu, gdzie popijają ją ubrane 
w kolekcję Cavalli gwiazdy.

Roberto
Cavalli
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Italy Vodka Super Premium

Vodka

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli jest pierwszą włoską wódką super 
premium, w całości tworzoną we Włoszech. 
Produkowana z pszenicy rosnącej u podnóży 
południowo zachodnich Alp i wody, spływającej 
ze stoków Monte Rosa. Czterokrotna destylacja 
kolumnowa, kolejna piąta  w miedzianym alembiku, na 
koniec filtracja, początkowo poprzez panele celulozowe, 
na koniec poprzez sproszkowany marmur dla nadania 
odpowiedniego poziomu PH.

kraj Włochy

kod V221

pojemność 0,7 l

% 40

Vodka Orange Vodka Rosemary

Roberto Cavalli Roberto Cavalli

Olejki eteryczne stosowane do aromatyzowania 
pomarańczowej wódki Roberto Cavalli są wydobywane 
ze skórek nie w pełni dojrzałych, słodkich pomarańczy. 
Zabieg ten jest bardzo podobny do ręcznego wyciskania 
soku ze skórki pomarańczy – polega na rozbiciu 
wszystkich porów, znajdujących się w skórce, co 
powoduje wyciek mikroskopijnych kropelek olejków 
eterycznych. Wybrane pomarańcze uprawiane są tylko 
we Włoszech, zwłaszcza na Sycylii.

Liście, z których gorzelnia wydobywa aromaty, 
pochodzą z zielonych krzewów rozmarynu. 
Są one typowe dla śródziemnomorskiej roślinności. 
Ekstrakcja odbywa się przez nasączenie alkoholem 
liści rozmarynu i dalszą destylację tego płynu techniką 
destylacji parowej. W ten sposób destylarnia unika 
osiągnięcia temperatury typowej dla bezpośredniej 
destylacji, która może zmienić świeżość substancji 
zapachowych.

kraj Wlochy

kod V222

pojemność 1 l

% 40

kraj Włochy

kod V223

pojemność 1 l

% 40
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tequila    |    Meksyk

Meksykański wysokoprocentowy napój alkoholowy, któ-
ry powstaje poprzez destylację sfermentowanego soku 
z niebieskiej agawy. Znana jest w Meksyku od czasów 
Azteków. Nazwa trunku została przyjęta bezpośrednio 
od nazwy meksykańskiego miasteczka Tequila w stanie 
Jalisco. Słowo tequila pochodzi z języka rdzennych 
mieszkańców regionu i oznacza „miejsce uprawy roślin”, 
lub „miejsce pracy„. Przemysłową produkcję tequili 
rozpoczęto ok. 1600 roku na terenie dzisiejszego stanu 
Jalisco, a w formie, którą znamy obecnie w XIX wieku 
w Guadalajarze. Dwa podstawowe gatunki tequili to 
Blanco, bezbarwna butelkowana zaraz po destylacji lub 
leżakowana krótko w kadziach ze stali nierdzewnej, oraz 
Golden, uzyskująca kolor z beczek dębowych, w których 
leżakuje, czasami dodatkowo barwiona karmelem.

Tequila
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Spirits from mexico

Añejo / Reposado / Blanco

Arette

Destylarnia El Llano założona w 1926 roku położona jest 
w samym centrum miasta Tequila. Produkowana ze 100% 
agawy, destylowana w alembikach ze stali nierdzewnej, 
wersje Reposado i Anejo leżakują w beczkach po Jack 
Daniels. Reposado – leżakuje 9 miesięcy w beczkach 
dębowych, Anejo – leżakuje w dwóch różnych beczkach 
(Jack Daniels i Early Times) minimum 18 miesięcy. 

kraj Meksyk

kod M43 / M44 / M54

pojemność 0,7 l

% 38

Reposado / Blanco Añejo / Reposado / Blanco

Fortaleza Los Tres Tonos

Cała produkcja odbywa się w posiadłości należącej do 
rodziny Sauza. Pulpy agawy gotowane są przez 36 godzin 
w ceglanym piecu, mielone przy użyciu kamiennego 
koła młyńskiego, a sok poddany jest fermentacji przez 
5 dni w drewnianych kadziach. Destylacja odbywa się 
w małych 50–cio litrowych miedzianych alembikach. 
Fortaleza jest obecnie najbardziej poszukiwaną tequilą 
na świecie. Reposado leżakuje minimum 9 miesięcy 
w beczkach z amerykańskiego dębu. 

Pochodzi z destylarni Santa Rosa. 
Agawa Weber Blue rośnie tu na najdoskonalszej glebie. 
Żyzny, wulkaniczny teren, tworzony był od 200 tysięcy lat. 
Sama tequila, produkowana starą, choć mało efektywną 
metodą jest produktem najbardziej zbliżonym do whisky 
z wyspy Islay. Nadaje jej to wyjątkowego, delikatnego, 
dymnego aromatu , oraz posmaku charakterystycznego 
dla torfowych whisky. Wersja Reposado leżakuje 9 
miesięcy, a Anejo 18 miesięcy w dębowych beczkach. 

kraj Meksyk

kod M61 / M60 

pojemność 0,7 l

% 40

kraj Meksyk

kod M62 – M47 / M46 / M45

pojemność 0,5 l / 0,7 l

% 38
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kontakt

Tudor House Ltd Sp. z o.o.
ul. Ludwinowska 1/37
02–856 Warszawa
NIP 522 10 00 403
REGON 010690416

biuro handlowe
ul. Czapli 37
02–781 Warszawa
T: 22 853 53 65
info@tudor–house.pl
www.tudor–house.pl

Paweł Kluska
dyrektor handlowy
t: +48 693 706 105
e: pkluska@tudor–house.pl

Elwira Dymiszkiewicz
kierownik biura handlowego
t: +48 693 706 102
e: edymiszkiewicz@tudor–house.pl

Sabina Grzybowska
specjalista ds. sprzedaży
t: +48 693 706 101
e: sgrzybowska@tudor–house.pl

Monika Lenart
specjalista ds. sprzedaży
t: +48 535 225 156
e: mlenart@tudor–house.pl

Rafał Buss
specjalista ds. importu
e: rbuss@tudor–house.pl

kontakt
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