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Biorąc do ręki ten katalog, wkraczasz do wyrafinowanego świata luksusowych alkoholi.
Jego bogactwo oszałamia różnorodnością i siłą wieloletniej, a czasem wielowiekowej
tradycji. Sukces jest tu oparty na badaniach, wiedzy i doświadczeniu przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Każda z prezentowanych marek szczyci się niezwykłą historią,
opowiadającą o smakach, miejscach i ludziach, którzy swoimi wizjami wykraczali poza
czasy im współczesne i z pasją realizowali marzenia.
Za procesem powstawania każdej butelki stoi autorytet tytułów, jakimi są obecnie dla
kategorii whisky mistrzowie kupażu (Master Blender) Collin Scott i Sandy Hyslop oraz
mistrz destylacji (Master Distiller) Alan Winchester, a dla szampana mistrz piwnicy
(Master Cellar) Didier Mariotti. To oni przejęli pałeczkę po wybitnych znawcach i rzemieślnikach, by stać dziś na straży najwyższej jakości i udoskonalać osiągnięcia swoich
mentorów.
Zatem, otwierając butelkę wybitnego trunku, stajesz się częścią przygody, której korzenie sięgają wiele lat wstecz. Dzieląc te doświadczenia z przyjaciółmi i osobami bliskimi,
możesz w pełni docenić kunszt pracy ekspertów.
Za Twoim sukcesem również stoi wiedza, dlatego z przyjemnością dajemy Ci możliwość
wniknięcia w niuanse szkockiej whisky, irlandzkiej whiskey, wódek, likierów, rumu, win
i szampanów, które trafią w najbardziej wyszukane gusta.
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WHISKY TO WIĘCEJ NIŻ ALKOHOL.
TO STYL ŻYCIA.

SZKOC K A W H I S K Y
Whisky produkowaną w Szkocji wyróżnia szerokie spektrum aromatów od silnie torfowych
i przydymionych, przez delikatne i owocowe, aż po lekko słone, charakterystyczne dla regionów przybrzeżnych. Wielość szkockich destylarni sprawia, że trudno o uogólnienia, bo każda
whisky ma swój niepowtarzalny charakter.
Bazą produkcji whisky są zboże, woda i drożdże. To mistrzowie produkcji potrafią wydobyć
z nich wyjątkowe aromaty i unikalną charakterystykę. Szkocka whisky jest chroniona oznaczeniem geograficznym (GI) i musi powstawać wyłącznie na terenie Szkocji. Jej starzenie trwa
minimum trzy lata. Proces ten przebiega w dębowych beczkach o pojemności nie większej niż
700 litrów. Uregulowana jest także zawartość alkoholu w trunku przeznaczonym do butelkowania, która nie może być niższa niż 40%.
W 2005 roku branża szkockiej whisky przyjęła nowe definicje umieszczane na etykietach,
których celem było zapewnienie klientom rzetelnej informacji.
Zgodnie z przyjętą regulacją szkockie whisky dzielą się na dwa podstawowe filary:
• Malt Whisky (whisky jęczmienne lub słodowe)
• Grain Whisky (whisky zbożowe)
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Najpopularniejsze i najczęściej doceniane przez koneserów są whisky single malt, whisky blended
malt oraz whisky blended.

SZKO C K A WH I S K Y SŁO D OWA
Szkocka whisky jest produkowana ze słodowanego jęczmienia i destylowana co najmniej dwukrotnie w miedzianych alembikach. Single malt oznacza, że dana whisky jest produkowana
tylko w obrębie jednej destylarni, natomiast blended malt powstaje z połączenia whisky słodowych, które pochodzą z więcej niż jednej destylarni.
Picie whisky typu malt to prawdziwa uczta zmysłów. Aby w pełni delektować się whisky słodową, należy dodać do niej kilka kropel wody o temperaturze pokojowej, przez co uwolnią
się wszystkie ukryte smaki i aromaty. Podanie whisky w kieliszku w kształcie tulipana, którego
czasza zwęża się ku górze, pozwala prawdziwie docenić walory jej bukietu.

SZKO C K A WH I S K Y T Y P U BL EN D ED
Blended Scotch Whisky jest mieszanką whisky słodowych z whisky zbożową. Jej składowe pochodzą
z różnych destylarni, a wiek na etykiecie oznacza najmłodszą whisky użytą do kupażu. Obecnie
whisky mieszana jest najpopularniejszą kategorią i stanowi około 90% całej sprzedaży whisky.
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The Glenlivet to szkocka whisky
znana jako „single malt, od którego
wszystko się zaczęło”. Od prawie
200 lat ta wyjątkowa whisky produkowana jest według oryginalnej receptury, będącej gwarancją
jej pełnego, złożonego aromatu
i niepowtarzalnego charakteru.
Pieczę nad jej tworzeniem sprawuje obecnie Alan Winchester,
który jest związany z destylarnią
The Glenlivet od ponad 20 lat.
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THE GLENLIVET
THE WINCHESTER COLLECTION
50YO VINTAGE 1967

THE GLENLIVET
XXV

THE GLENLIVET SINGLE CASK
CARN DULACK
14YO

THE GLENLIVET
21YO

THE GLENLIVET
18YO

Pierwsza na świecie seria wyjątkowo rzadkich
i cennych 50-letnich whisky The Glenlivet.
Vintage 1967 to trzecia whisky w kolekcji jej
twórcy Alana Winchestera. Ta kolekcjonerska
whisky dostępna jest na świecie jedynie w 155
egzemplarzach. The Glenlivet Vintage 1967
leżakuje wyłącznie w starannie wyselekcjonowanych beczkach po sherry. Przygotowywana z niezwykłą precyzją whisky w wyjątkowej oprawie. Każdy element dopracowany do
perfekcji, ma za zadanie podkreślić unikalny
charakter rocznika oraz zaprezentować jego
historię i dziedzictwo.

The Glenlivet XXV mieści się w klasie ultra
premium zarówno pod względem smaku, jak
i opakowania. Wyselekcjonowane roczniki vintage finiszują w beczkach po sherry z pierwszego nalewu, które nadają tej prestiżowej
whisky bogaty i pełny profil. Każda partia jest
numerowana, a każda butelka opakowana
w piękną dębową skrzynkę.

Znakomita whisky typu single malt pochodząca z luksusowej serii The Glenlivet Single Cask Edition. Rozlewana jest wyłącznie
z jednej beczki, bezpośrednio do butelek
z pominięciem procesu zimnej filtracji. Whisky
powstała w ciągu 14 lat leżakowania w beczkach po sherry, charakteryzuje się 60,2%
zawartością alkoholu. Powstało zaledwie 600
numerowanych butelek tego trunku.

Zalety tej 21-letniej whisky są nie tylko rzadko
spotykane, ale wręcz unikalne. Dojrzewa
w specjalnie wyselekcjonowanych beczkach
z dębu amerykańskiego oraz dębu europejskiego, które nadają jej wyjątkowy aromat, niesamowitą głębię, dynamiczną intensywność
oraz długi finisz. Każda beczka jest osobiście
wybierana przez Alana Winchestera, a pojedyncze partie tej whisky cechują delikatne
niuanse, co sprawia, że każda z nich jest
jedyna w swoim rodzaju.

W trakcie 18 lat swojej pracy mistrz destylacji Alan Winchester wykreował wyjątkowy
smak i aromat, łącząc ze sobą whisky pochodzące z różnych typów beczek: wykonanych
z dębu amerykańskiego napełnianych po
raz pierwszy i drugi (dla uzyskania nuty owoców tropikalnych) oraz beczek po sherry (dla
zapewnienia bogatego posmaku korzennego).
Dzięki kunsztowi destylacji uzyskał niesamowitą whisky single malt, o złożonym, a jednocześnie eleganckim i doskonale wyważonym
aromacie.

BARWA: ciemnozłota
ZAPACH: bogaty, z owocowymi nutami dżemu
SMAK:
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FINISZ:

morelowego podkreślony aromatem
prażonych migdałów
gładki, bogaty w słodkie nuty 		
pomarańczy i mlecznej czekolady
długi, z wyjątkowo bogatą słodyczą

BARWA: bursztynowa, z refleksami złota
ZAPACH: intensywny, głęboki i kremowy;

SMAK:

FINISZ:

aromaty owocowe i pikantne
wzmocnione przez dojrzewanie
w beczkach po sherry
jedwabisty, doskonale zbalansowany
i skomponowany z aromatów
imbiru, cynamonu, gorzkiej czekolady
i skórki pomarańczowej
długi, intensywny, z nutami rodzynek
sułtańskich

BARWA: szlachetnego złota
ZAPACH: bogaty i owocowy, aromat keksu,
SMAK:
FINISZ:

soczystych gruszek z nutą ostrego
imbiru w tle
miodowy, z nutami kremowej wanilii
i akcentami lukrecji oraz melasy
o posmaku toffi
długi, wytrawny, z odrobiną
korzennych przypraw

bursztynowa, z miedzianymi
refleksami
ZAPACH: elegancki, dojrzały, nasycony
aromatami drewna i owoców
SMAK:
pełen, z delikatnymi nutami wanilii,
imbiru i gorzkiej czekolady
FINISZ:
długi, elegancki, z nutami orzechów
laskowych i lukrecji
BARWA:

BARWA: ciemnobursztynowa
ZAPACH: wysublimowana kompozycja
SMAK:
FINISZ:

soczystych aromatów
dojrzałej gruszki i wonnych kwiatów
bogaty, głęboki; mieszanka toffi,
pomarańczy i subtelnej nuty dębu
długi, korzenny, z nutami rodzynek
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THE GLENLIVET
THE FRENCH OAK RESERVE
15YO

THE GLENLIVET
12YO

THE GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE

Piętnastoletnia whisky zawdzięczająca swój
wyrazisty charakter procesowi selektywnego
dojrzewania, podczas którego część alkoholu
leżakuje w beczkach z dębu francuskiego.
Dąb szypułkowy jest ścinany w regionie Dordogne we Francji, gdzie bywa wykorzystywany
do starzenia koniaków. Jego niska gęstość
sprawia, że whisky wnika głęboko w drewno,
co pozwala uzyskać wyjątkową i przyjemną
dla podniebienia wyrazistość smaku. Proces,
ten zwiększa intensywność aromatu whisky,
pozwalając uzyskać bogaty, kremowy finisz.

Single malt, uznawany za kwintesencję
regionu Speyside. Ta klasyczna whisky, reprezentująca wyjątkowy styl domu The Glenlivet,
jest starzona głównie w beczkach wykonanych z dębu amerykańskiego, które nadają jej
nuty wanilii i zapewniają wyjątkową gładkość.
Bogata w minerały woda ze źródła Josie’s Well
pomaga w procesie powstawania aromatu już
na etapie przygotowania zacieru i fermentacji, a miedziane alembiki, dzięki odpowiedniej
wysokości i szerokości, nadają whisky jej delikatny, a jednocześnie złożony charakter.

Klasyczna whisky zaprezentowana w nowoczesnym wydaniu stanowi hołd złożony
Georgowi Smithowi – założycielowi destylarni
The Glenlivet. Komponując whisky upamiętniającą jego nieposkromioną duszę pioniera,
próbowano uchwycić istotę jego geniuszu.
W The Glenlivet Founder’s Reserve znajdziemy
wyrazisty, gładki i owocowy smak, stworzony
przez Smitha w 1824 roku, z którego destylarnia słynie do dzisiaj.

BARWA: głęboka, intensywnie złota
ZAPACH: kremowy, bogaty, z nutami maślanymi
SMAK:
owocowo-orzechowy, korzenny,

BARWA: intensywnie złota
ZAPACH: owocowy i letni
SMAK:
dobrze zrównoważony i owocowy,

FINISZ:

FINISZ:

z nutą słodkich migdałów
długi, korzenny, z nutami migdałów

z wyrazistymi nutami ananasa
kremowy, gładki, z nutami marcepanu
i świeżych orzechów laskowych

BARWA: intensywnie złota
ZAPACH: delikatny aromat cytrusów, dominacja
SMAK:
FINISZ:

słodkich pomarańczy
owocowe nuty, aromat skórki
pomarańczy oraz gruszek
i karmelizowanych jabłek,
długi, kremowy i gładki

Aberlour to szkocka whisky single
malt, której cechą wyróżniającą
jest proces dojrzewania w dwóch
rodzajach beczek: po bourbonie
i sherry oloroso. W wyniku kilkunastoletniego leżakowania trunek
osiąga elegancki i łatwo rozpoznawalny smak. Sekretem produkcji jest również bazowanie na
nasączonej rzadkimi minerałami
wodzie źródlanej, które wpływa
na delikatność smaku i uczucie
miękkości na podniebieniu.
Destylarnię Aberlour założył
w 1879 roku pasjonat James
Fleming. Jego motto życiowe
„Let the Deed Show” (czyli „niech
uczynki będą widoczne”) nadal
przyświeca tej znakomitej marce.
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ABERLOUR
A’BUNADH

ABERLOUR
16YO

ABERLOUR
CASG ANNAMH

ABERLOUR
12YO

Każda partia tej wyjątkowej whisky jest
przygotowywana ręcznie, dzięki czemu trunek ten stał się ikoną wśród koneserów.
A’bunadh (w języku gaelickim szkockim „u źródła”) powstaje partiami i dojrzewa w beczkach
po sherry oloroso. Został stworzony na cześć
założyciela marki Aberlour, Jamesa Fleminga,
za pomocą tradycyjnych metod oraz bez stosowania filtracji na zimno. Whisky ta wyróżnia
się intensywnym i kremowym charakterem.

Oferuje głębię i złożony smak, uzyskane dzięki
starzeniu przez 16 lat, w napełnianych po raz
pierwszy beczkach po bourbonie oraz w beczkach po sherry oloroso typu butt. Ta whisky
ma w sobie ciepłe owocowe nuty wzbogacone korzenną słodyczą. Wyczuwalne są tu
również dębowe akcenty.

Casg Annamh w języku gaelickim szkockim
oznacza „wyjątkową beczkę”. Ta niezrównana
whisky została stworzona jako wprowadzenie
do świata single maltów, leżakujących w beczkach po sherry. Dojrzewa w trzech rodzajach
beczek: po europejskim dębie, po sherry oraz
po różnych odmianach amerykańskiego dębu,
które nadają whisky idealne zbalansowanie.

Dwunastoletnia whisky stanowiąca doskonały
przykład, jak wyjątkowo świeży, cytrusowy,
surowy spirytus Aberlour nabiera łagodniejszego smaku dzięki starzeniu w dwóch różnych beczkach. Do dojrzewania stosowane są
tradycyjne beczki dębowe i beczki typu butt,
by stworzyć subtelnie zrównoważony smak
tego wyrafinowanego alkoholu.

BARWA: bursztynowo-złota
ZAPACH: bogaty i słodki, z nutami cierpkich

BARWA:

BARWA: bursztynowego złota
ZAPACH: mieszanka korzennych przypraw,
SMAK:
FINISZ:
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pralin, pomarańczy oraz bogatej nuty
sherry oloroso
bogaty, nuty czereśni, pomarańczy,
suszonych owoców i imbiru
intensywny, z nutami gorzkiej
czekolady

BARWA: ciepła, złota, bursztynowa
ZAPACH: słodkie aromaty rodzynek 		
SMAK:

FINISZ:

i korzenne nuty orzechowe
zrównoważone połączenie aromatów
kwiatowych i korzennych z owocową
nutą słodkich śliwek i delikatną nutą
dębową
długi, rozgrzewający, korzenno-owocowy

SMAK:

FINISZ:

pomarańczy, kandyzowanych wiśni,
rodzynek i imbiru
słodkie i owocowe aromaty jabłka
i kruszonki cynamonowej oraz
dojrzałych brzoskwiń, zrównoważone
nutami lukrecji i goździków
długi i bogaty, owocowy,
z nutą ostrych przypraw

bursztynowo-złota, z rubinową
poświatą
ZAPACH: delikatny i pełny, z owocowymi
nutami czerwonych jabłek
SMAK:
wysublimowany charakter sherry,
zrównoważony posmakiem
czekolady, toffi, cynamonu i imbiru
FINISZ:
rozgrzewający i długi, słodki i lekko
korzenny
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Longmorn to idealne ucieleśnienie
whisky single malt, uważane za
symbol doskonałości od powstania w 1894 roku. W repertuarze
mistrzów kupażu zajmuje najwyższą pozycję, a gorzelnicy uznają
ją za drugą ulubioną zaraz po
tej, którą sami produkują. Jedyna
w swoim rodzaju whisky, o niepowtarzalnej jakości, którą charakteryzują smaki bogate, łagodne
i eleganckie, długo pozostające
na podniebieniu, a jeszcze dłużej w pamięci. Znawcy mawiają,
że „kto pije Longmorn, zasługuje
na szacunek”.

LONGMORN
16YO

LONGMORN
DISTILLER’S CHOICE

Szesnastoletnia whisky stanowiąca doskonały przykład dojrzałej, eleganckiej single malt
o bogatej palecie smakowej oraz intensywnych aromatach. Trunek ten dojrzewa w trzech
rodzajach beczek: wykonanych z dębu amerykańskiego, beczkach po sherry oraz w tradycyjnych beczkach dębowych. Nie jest poddawany filtracji na zimno, dzięki czemu powstaje
efekt pełnej i kremowej struktury.

Inspiracją dla nazwy była legenda głosząca,
że whisky Longmorn należała do ulubionych
trunków mistrzów destylacji. Dojrzewa ona
w trzech rodzajach beczek: z dębu amerykańskiego, napełnianych po raz pierwszy, które
uwypuklają jej słodkie, karmelowe aromaty,
w beczkach po sherry, które są odpowiedzialne za aromaty korzenne oraz w tradycyjnych beczkach dębowych, którym Longmorn
zawdzięcza swoją głębię.

BARWA: ciemnozłota
ZAPACH: gotowanych owoców z sadu,

SMAK:
FINISZ:
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przeplatający się z wyrazistymi
nutami słodkiej waniliowej crème
brûlée
bogaty, dojrzałych, soczystych
gruszek i luksusowo gładkiej,
kremowej czekolady mlecznej
pełen smaku, wyjątkowo długi

BARWA: szlachetnie złota
ZAPACH: łagodny i kremowy, z nutami
SMAK:
FINISZ:

lekkiego karmelu, czekolady mlecznej
i słodkich, soczystych mandarynek
nuty soczystych, dojrzałych gruszek
oraz wilgotnych domowych pierników
i słodkich toffi z melasy
długi, słodki i nieprawdopodobnie
gładki
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Scapa jest tworzona przez niewielki zespół pięciu dedykowanych rzemieślników oraz mistrza destylacji,
korzystających z tradycyjnych metod udoskonalanych przez wiele
pokoleń. Jedna z ostatnich obsługiwanych ręcznie destylarni działa
24 godziny na dobę. Począwszy
od mielenia a skończywszy na destylacji, każdy etap produkcji opiera się na zaufaniu. Położona na
wybrzeżu Scapa Flow, uzależniona od kaprysów pogody, tworzy
wyjątkową whisky single malt.

SCAPA
GLANSA

SCAPA
SKIREN

Do produkcji Scapa Glansa wykorzystuje się
delikatną w smaku whisky single malt, która
dojrzewa w beczkach z dębu amerykańskiego
typu first fill (pierwszy nalew), a następnie
odpoczywa w beczkach o mocnych aromatach torfu, tworząc bogactwo i głębię trunku,
ustępując jednocześnie miejsca subtelnemu,
dymnemu wykończeniu. Scapa Glansa jest
delikatnym wprowadzeniem do świata torfowych whisky.

Oryginalna whisky z wyjątkowej destylarni
Scapa usytuowanej w archipelagu Orkadów
na dalekiej północy Szkocji. Rześka jak bryza
i nieprzewidywalna jak morze, którego smak
można wyczuć w jej wyjątkowym, pełnym
kontrastów bukiecie. Whisky dojrzewa wyłącznie w beczkach wykonanych z amerykańskiego dębu napełnianych po raz pierwszy
(first fill).

BARWA: złota
ZAPACH: owocowy, słodkie nuty miękkich

SMAK:
FINISZ:
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brzoskwiń, ananasa, wanilii
przemieszane z subtelnym dymem
z ogniska
brzoskwini, kremowego toffi, karmelu
i wanilii, doskonale zrównoważony
miękkim dymem
bardzo długi, z wyraźnie dymnym
wykończeniem

BARWA: złota
ZAPACH: delikatnie kwiatowy, z nutą świeżej
SMAK:

FINISZ:

gruszki i słodkich cytrusów
gładki, słodki, dojrzałych plastrów
melona, z domieszką miodu
spadziowego, z akcentami owocowej
gruszki i sorbetu cytrynowego
długi, orzeźwiający, z delikatną
słodyczą
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Pod herbem rodziny Ballantine’s
umieszczonym na każdej butelce
widniej motto „Amicus Humani
Generis”, co oznacza „Przyjaciel
rodzaju ludzkiego”, a to zobowiązuje do szczególnej dbałości
o dziedzictwo. Swój unikalny smak
Ballantine’s osiąga dzięki dojrzewaniu wyłącznie w dębowych
beczkach po burbonie. Za jakość
tych dopracowanych w każdym
szczególe szkockich whisky typu
blended odpowiada osobiście
Master Blender, Sandy Hyslop.

BALLANTINE’S
GLENTAUCHERS
15YO

BALLANTINE’S
GLENBURGIE
15YO

BALLANTINE’S
MILTONDUFF
15YO

Single malt z regionu Speyside odpowiadającego za wyjątkowe noty finiszu blendów
tej marki. Whisky ta dojrzewa w tradycyjnych
beczkach dębowych przez co najmniej 15 lat.

Piętnastoletni single malt pochodzi z destylarni Glenburgie i stanowi serce blendu Ballantine’s. Charakteryzują go intensywne owocowe nuty i miodowa słodycz.

BARWA: intensywnego złota
ZAPACH: pełen owoców cytrusowych

BARWA: czystego złota
ZAPACH: idealnie zrównoważony, aromaty

Destylarnię Miltonduff założono w 1824 roku,
w Elgin, drugim co do znaczenia ośrodku przemysłu gorzelniczego w Speyside w Szkocji.
Miltonduff jest podstawą blendu Ballantine’s,
wnosząc do smaku wyjątkowe ciepło i złożoność. Whisky ta dojrzewa w beczkach po
bourbonie.

SMAK:
FINISZ:

(mandarynki i klementynki), z nutami
orzechów laskowych i wrzosu w tle
gładkie i miękkie aromaty owoców
(malin i czarnej porzeczki) połączone
ze słodyczą słodu jęczmiennego
wyjątkowo długi i soczysty

SMAK:
FINISZ:

świeżych, czerwonych jabłek i czarnej
porzeczki, zbalansowane
słodyczą plastra miodu
pełny i kremowy, o aksamitnie
gładkiej konsystencji miodu,
z bogatą nutą pomarańczy
bardzo długi, słodki i okrągły

BARWA: miodowego złota
ZAPACH: bogaty, owocowy i słodki; aromaty

SMAK:
FINISZ:
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brzoskwiń w syropie, soczystej
pomarańczy i kremowego toffi
z nutą prażonych migdałów
pełen słodyczy, bogaty w aromaty
kwiatowe; z mleczną czekoladą
i nutą przypraw
bardzo długi, ciepły i słodki
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Gama niepowtarzalnych szkockich
whisky typu blended, o wyjątkowym
smaku i pochodzeniu. Za jakość
tych, dopracowanych w każdym
szczególe mieszanek, odpowiada
osobiście Master Blender, Sandy
Hyslop. Dzięki jego wyczuciu każda
butelka whisky Ballantine’s smakuje
idealnie.

BALLANTINE’S
40YO

BALLANTINE’S
30YO

RELEASE 2018

Absolutny unikat. Owiany legendą stały gość
domów aukcyjnych. Na świecie jest tylko sto
butelek tego szlachetnego trunku. Każda
z nich została ręcznie oznakowana i ponumerowana, a opakowanie zaprojektował brytyjski
mistrz złotnictwa Richard Fox.
BARWA: głębokiego, intensywnego złota
ZAPACH: wyjątkowy, bogaty, z nutą słodkich
SMAK:
FINISZ:

gruszek i ciasta owocowego
niezwykle złożony bukiet,
z wyczuwalnym aromatem toffi
i czerwonych jabłek
błogo długotrwały

Trzydziestoletnia whisky Ballantine’s zaliczana
jest do najbardziej wyrafinowanych i najdroższych gatunków whisky mieszanej w klasie super premium. Niektóre z najrzadszych
gatunków whisky pochodzą z destylarni, które
już nie istnieją. Starannie wyselekcjonowane
destylaty słodowe i zbożowe leżakują przez
co najmniej trzydzieści lat. Cechuje ją unikalny
i luksusowy charakter.
BARWA: głębokiego, starego złota
ZAPACH: subtelna słodycz z nutą dębu i wanilii,
SMAK:
FINISZ:

podstawa mocna, ale delikatna, pełna
i soczysta
złożony, wyważony, bogaty, z nutą
sherry, miodu, kwiatów i wanilii
długotrwały, elegancki
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BALLANTINE’S
21YO

BALLANTINE’S
17YO

BALLANTINE’S
12YO

Szkocka whisky, która szczyci się doskonałymi
referencjami. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza wysokiej zawartości whisky dojrzewających w beczkach z europejskiego dębu. Najbardziej wymagający znawcy uważają ją za
najwyższej klasy wyrafinowany trunek, idealny
do delektowania się.

Ballantine’s 17YO dzięki starannemu połączeniu whisky słodowych i zbożowych ze wszystkich rejonów kraju zawiera w sobie całą gamę
smaków Szkocji. Pierwsza i najczęściej nagradzana 17-letnia szkocka whisky typu blended,
jest doceniana przez ekspertów i koneserów
na całym świecie.

BARWA: skrzącego czerwienią złota
ZAPACH: słodycz miodu z nutą jabłka

BARWA: bursztynowo-złota
ZAPACH: głeboki, zbalansowany, elegancki

Wyjątkowa kompozycja wielu najlepszych
szkockich whisky, z których każda leżakowała minimum dwanaście lat w dębowych
beczkach. W procesie mieszania powstała
niezwykle łagodna, zrównoważona whisky
o kremowej konsystencji. Ta subtelna w smaku
i zapachu whisky doceniana jest przez prawdziwych koneserów.

SMAK:

SMAK:

FINISZ:
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i aromatem kwiatowym,
o satynowej podstawie
gładki i zbalansowany z posmakiem
lukrecji i korzennych aromatów
długi i soczysty, z nutą suszonych
owoców

FINISZ:

i gładki, z nutą słodkiej wanilii, dębu
i muśnięciem dymu
pełny i wielowarstwowy,
z intensywnymi miodowymi
i kremowo-waniliowymi akcentami,
z nutami dębu i korzennej lukrecji
długi, słodki i delikatny, z posmakiem
korzennym

Chivas Regal to ciesząca się światowym uznaniem szkocka whisky
typu blended. Bracia Chivas długo szukali mieszanki, która da
efekt trunku delikatnego i zarazem
wyrafinowanego. Efekt ich starań
doceniła sama Królowa Wiktoria,
wprowadzając Chivas Regal na
królewski stół. Mistrzowie blendingu pracujący dla Chivas Brothers
podtrzymują ich misję zachowania wyjątkowego stylu i utrzymują
pozycję ikony jakości wśród whisky.

BARWA: jasnomiodowa
ZAPACH: słodyczy miodu, z wiodącą nutą dębu,
SMAK:
FINISZ:

wanilii, o kremowej podstawie
złożony, kwiatowy, z miodowymi
akcentami, nutami dębu, doskonale
zrównoważony
odświeżający, z delikatną słoną nutą
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CHIVAS REGAL
THE ICON

CHIVAS REGAL
25YO

CHIVAS REGAL
ULTIS

CHIVAS REGAL
18YO

CHIVAS REGAL
15YO

CHIVAS REGAL
MIZUNARA

Chivas Regal The Icon to najznakomitszy produkt w ofercie marki. Jest to wyszukana kompozycja ponad 20 najrzadszych szkockich
whisky, w tym pochodzących z zamkniętych
już destylarni. Jest dostępna w ręcznie przygotowanych kryształowych karafkach, stworzonych z pietyzmem przez ekspertów z Darlington Crystal, tak by godnie odpowiadały
swej wyrafinowanej zawartości. Jest to symbol
luksusu nowej ery i jednocześnie celebracja
200 lat rzemiosła.

Ekskluzywna kompozycja najbardziej wyszukanych szkockich whisky, z których najmłodsze leżakowały co najmniej 25 lat. Właśnie
w tym wariancie, pierwszym naprawdę luksusowym, whisky Chivas Regal została wprowadzona na rynek w 1909 roku. Dostępna
jest w limitowanych seriach, w indywidualnie
numerowanych butelkach.

Chivas Ultis to kwintesencja stylu Chivas.
Kompozycja ta jest hołdem dla pięciu wybitnych mistrzów blendingu, którzy tworzyli
markę Chivas od 1909 roku: Charlesa Howarda,
Charlesa Juliana, Allana Baillie’ego, Jimmy’ego
Langa i obecnego kustosza – Colina Scotta.
Ulubione whisky single malt każdego z nich
zostały połączone przez Colina Scotta
w wyjątkową whisky typu blended malt.

Autorska mieszanka whisky osobiście wyselekcjonowanych przez mistrza kupażu Chivas
Regal – Colina Scotta. Serce blendu pochodzi
ze Strathisla, najstarszej działającej destylarni
na Wyżynie Szkockiej.

15-letnia luksusowa szkocka whisky typu
blended. Swój charakter zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po koniaku z regionu
Grande Champagne, które nadały jej niespotykanie wyrafinowany, owocowy i jedwabisty
smak.

Szkocki trunek inspirowany japońską tradycją.
Kompozycja whisky słodowych i zbożowych
dojrzewających w beczkach wykonanych
z japońskiego dębu Mizunara. Hołd złożony
sztuce produkowania whisky. Drewno z dębu
Mizunara znane jest ze swojej porowatej
natury, a wykonane z niego beczki są bardzo
rzadkie i wymagają eksperckich umiejętności.
Whisky leżakujące w tych beczkach są jednymi z najbardziej pożądanych i docenianych
przez ekspertów i kolekcjonerów.

BARWA: ciemnobursztynowa
ZAPACH: głęboki, bogaty, owocowy i słodki,
SMAK:
FINISZ:
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z nutami miodu, dojrzałych gruszek,
ciemnej czekolady i pomarańczy
pełen, owocowy, z aromatami słodkiej
pomarańczy, brzoskwiń w syropie,
wanilii, orzechów
niezwykle długi, intensywnie słodki

BARWA: głęboka, miedziano-złota
ZAPACH: kuszące owocowe aromaty, świeża

SMAK:
FINISZ:

pomarańcza i brzoskwinia z nutą
marcepanu i orzechów,
o kremowej podstawie
bogaty, bardzo krągły, nuty mlecznej
czekolady i pomarańczy
gładki, krągły i luksusowo długi

BARWA: głęboko złoto-bursztynowa
ZAPACH: suszonych owoców i maślanego toffi,
SMAK:

BARWA: jasnobursztynowa
ZAPACH: dojrzałych brzoskwiń i czerwonych
SMAK:

FINISZ:

jabłek z nutami cynamonu i krówek
oraz miodu
gładka tekstura wanilii z nutami
mandarynki, moreli, delikatnym
karmelem, pikantnymi goździkami
i imbirem
długi, ciepły, rozgrzewający

FINISZ:

o kremowej podstawie
aksamitny z paletą czarnych czekolad,
z dodatkiem nut kwiatowych
oraz odrobiną słodkiej, miękkiej
dymności
elegancki i długi

BARWA: intensywnie złoty
ZAPACH: bogaty i pełen słodyczy,

SMAK:

FINISZ:

skoncentrowane nuty duszonego
czerwonego jabłka, domowej
marmolady pomarańczowej, miodu,
cynamonu i wilgotnych rodzynek
sułtańskich
niezwykle gładki i owocowy,
nuty gotowanych gruszek
wymieszanych z karmelowym toffi,
o aksamitnej konsystencji
zaokrąglony, z odrobiną wanilii

BARWA: ciepła, bursztynowa
ZAPACH: wyraźnie owocowy, z przewagą
SMAK:
FINISZ:

gruszki i pomarańczy
łagodny, z akcentami miodowymi
oraz orzechów laskowych
długi, z domieszką ostrości
pochodzącej od dębu Mizunara
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CHIVAS REGAL
EXTRA

CHIVAS REGAL
12YO
MAGNUM NIGHT EDITION

CHIVAS REGAL
12YO

Autorski blend Colina Scotta. Swój aromat
i smak bogaty w owocowe nuty zawdzięcza
połączeniu wyselekcjonowanych whisky dojrzewających w beczkach po sherry z dodatkiem whisky leżakujących w beczkach po
bourbonie.

Dwunastoletnia whisky Chivas Regal w zaskakującej, wyjątkowej dla whisky oprawie. Butelka
Night Edition została zaprojektowana tak, aby
była doskonale widoczna w przestrzeni klubowej. Whisky Magnum w tej edycji dostępna
jest w butelkach o pojemności 1,5 l.

Wyjątkowy i prestiżowy trunek, który powstaje
z połączenia najlepszych whisky słodowych
i zbożowych z różnych regionów Szkocji. Najmłodsza z whisky wchodzących w skład mieszanki, która leżakuje 12 lat.

BARWA: głęboko bursztynowa
ZAPACH: owocowa słodycz z nutami dojrzałych

BARWA: ciepła, bursztynowo-złota
ZAPACH: nuty owoców z sadu i kwiatów

SMAK:

SMAK:

FINISZ:
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gruszek i melona, kremowego toffi,
mlecznej czekolady, cynamonu
i szczypty imbiru
słodkich dojrzałych gruszek w syropie,
wanilii, karmelu, cynamonu i migdałów
w tle
przyjemny i długi

FINISZ:

polnych, karmelków mlecznych,
z odrobiną goryczki,
o kremowej podstawie
krągły i kremowy, o pełnym i bogatym
akcencie miodu i dojrzałych jabłek
z nutą wanilii, toffi i orzechów
bogaty i hojny

BARWA: ciepła, bursztynowo-złota
ZAPACH: nuty owoców z sadu i kwiatów

SMAK:
FINISZ:

polnych, karmelków mlecznych,
z odrobiną goryczki,
o kremowej podstawie
krągły i kremowy, o pełnym i bogatym
akcencie miodu i dojrzałych jabłek
z nutą wanilii, toffi i orzechów
bogaty i hojny

Whisky Royal Salute jest symbolem królewskiego luksusu. Po raz
pierwszy została zaprezentowana 2 czerwca 1953 roku podczas
koronacji Elżbiety II. Royal Salute
w terminologii wojskowej oznacza
21 salw oddawanych dla uhonorowania rodziny królewskiej.
Serce Royal Salute stanowi single
malt z destylarni Strathisla, najstarszej na Wyżynie Szkockiej.
Royal Salute to wiodąca na świecie luksusowa whisky, której najmłodszy wariant ma 21 lat.

27

ROYAL SALUTE
62 GUN SALUTE

ROYAL SALUTE
STONE OF DESTINY 38YO

ROYAL SALUTE
THE DIAMOND TRIBUTE

ROYAL SALUTE
POLO EDITION 21YO

ROYAL SALUTE
21YO

Nazwa tego prestiżowego trunku nawiązuje
do 62 salw wystrzeliwanych na cześć królowej w 62. rocznicę jej panowania. Whisky jest
kompozycją destylatów sięgających 40 lat,
które tworzone były przez ostatnich czterech mistrzów blendingu tego szlachetnego
trunku. Rozlewana jest do eleganckich, ręcznie
wytwarzanych butelek, zdobionych 24-karatowym złotem. Korek butelki został ozdobiony
szlifowanym kryształem z Dartington Crystal.
Butelka opakowana jest w gustowne i eleganckie pudełko.

Nazwa trunku pochodzi od legendarnego
klejnotu koronacyjnego starożytnych królów
Szkocji zwanego Stone of Destiny. Spoczywa
on obecnie wraz z mieczem Sword of State
pilnie strzeżony w zamku w Edynburgu. Ta
38-letnia whisky zachwyca swą wykwintnością ze względu na wiek, smak i ekstrawaganckie opakowanie. Ręcznie wykonane, przywodzące na myśl granit, porcelanowe karafki,
zapieczętowano złoconym korkiem nawiązującym formą do rękojeści historycznych
szkockich mieczy.

Whisky, która powstała dla uhonorowania 60.
rocznicy koronacji Elżbiety II. Kompozycja
najrzadszych, najcenniejszych, wyselekcjonowanych przez Colina Scotta whisky, które są
chronione w sejfie najstarszej w Highlands
destylarni Strathisla.

Wyjątkowa edycja 21-letniej whisky Royal
Salute stworzona w celu podkreślenia podobieństwa tego „królewskiego blendu” do gry
polo, określanej „sportem królów”. Polo jest
niewątpliwie szlachetną grą honoru, umiejętności, uczciwości i szacunku – wszystkich
wartości związanych z marką Royal Salute.
Delikatny wariant idealny do smakowania na
świeżym powietrzu.

Royal Salute to najwyższej jakości, szlachetna,
21-letnia szkocka whisky typu blended, zaprezentowana światu dla uczczenia Jej Królewskiej Mości Elżbiety II w dniu jej koronacji,
2 czerwca 1953 roku. Wyjątkowa whisky zasługuje na wyjątkową oprawę – kolory ceramicznych flakonów Royal Salut symbolizują barwy
królewskiej korony: szafir, szmaragd i rubin.

ZAPACH: bogaty w nuty owocowe dojrzałych

BARWA: głęboko bursztynowa
ZAPACH: aromatów drewna cedrowego 		

SMAK:
FINISZ:
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śliwek łączące się z esencją słodyczy,
ciemnej czekolady i ostrego cynamonu
pomarańczy sewilskiej z orzechową
nutą, podkreśloną aromatami dymnymi
imponująco długi, z doskonałą strukturą

SMAK:
FINISZ:

i migdałów z dębowym sherry
bogaty w suszone owoce,
zdecydowane nuty przypraw
pełny, długo utrzymujący się

ZAPACH: pełny, bogaty w owocowe aromaty
SMAK:
FINISZ:

brzoskwiń, dopełnione nutami sherry
i pikantną nutą lukrecji
pełny i wyjątkowo słodki, bogate
kremowe nuty toffi przeplatane
soczystymi rodzynkami
bardzo długi i słodki, przyjemnie
ciepły

BARWA: głeboko bursztynowa
ZAPACH: bogaty, słodycz gruszek i owoców

SMAK:
FINISZ:

cytrusowych zrównoważona nutami
jesiennych kwiatów, aromaty wanilii
i dębu wzbogacone nutami sherry
i dymu
pomarańczowe nuty wzbogacone
aromatami gruszki, przypraw oraz
orzechów laskowych
bogaty, długo utrzymujący się

BARWA: głeboko bursztynowa
ZAPACH: bogaty, słodycz gruszek i owoców

SMAK:
FINISZ:

cytrusowych zrównoważona nutami
jesiennych kwiatów, aromaty wanilii
i dębu wzbogacone nutami sherry
i dymu
pomarańczowe nuty wzbogacone
aromatami gruszki, przypraw oraz
orzechów laskowych
bogaty, długo utrzymujący się
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I R LANDZKA WHIS KE Y
Irlandzka whiskey była w dawnych czasach najbardziej znaną whiskey na świecie. W XIX wieku jej jedynym konkurentem były francuskie koniaki. Do smakoszy whiskey z Irlandii zaliczali się
podobno królowa angielska Elżbieta I oraz car Rosji Piotr I. Sytuacja zmieniła się na początku XX wieku, kiedy wskutek wprowadzenia prohibicji w Stanach Zjednoczonych, zamknięto
ogromny rynek zbytu, co doprowadziło do upadku irlandzkiego przemysłu gorzelniczego.
Aby trunek mógł nosić na etykiecie nazwę Irish Whiskey, musi powstać w wyniku połączenia
zboża, wody oraz drożdży i być starzony na terenie Irlandii przez minimum trzy lata w beczkach dębowych o pojemności nie większej niż 700 l. Minimalna moc, z jaką trunek trafia do
butelek to 40%.
Proces produkcji irlandzkiej whiskey wygląda podobnie jak w przypadku szkockiej whisky.
Irlandzkie destylarnie z reguły nie używają torfu podczas słodowania, co decyduje o łagodniejszym charakterze destylatu, choć zdarzają się wyjątki. Charakterystycznym dla irlandzkich
whiskey jest trzykrotny proces destylacji, ale istnieją też whisky, które destyluje się dwukrotnie,
a czasami pięciokrotnie.
Whiskey produkowana w Irlandii to w większości whiskey mieszana (blended), będąca wynikiem kupażowania whiskey typu malt lub pot still i whiskey zbożowych (najczęściej z kukurydzy
czy żyta). Whiskey typu pot still to mieszanina słodowanego i niesłodowanego jęczmienia.
Natomiast single malt whiskey wyrabiana jest wyłącznie z jęczmienia słodowanego.
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Jameson to irlandzka whiskey
typu blended, która od blisko 230
lat powstaje zgodnie z niezmienną recepturą. Historia marki ma
swoje źródło w lokalnej destylarni
na Bow Street w sercu Dublina,
w której John Jameson, stosując
tylko najlepsze składniki i proces
potrójnej destylacji, stworzył ten
doskonały trunek będący obecnie
na światowych rynkach irlandzką
whiskey numer jeden.
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By stworzyć doskonałą
whiskey potrzebna jest piecza nad każdym etapem
produkcji: destylacją, blendowaniem i dojrzewaniem
w drewnianych beczkach.
Jest to efekt współpracy
wielu ludzi, którzy rzemiosło doskonalą przez lata.
Linię „The Whiskey Makers”
stworzyli trzej mistrzowie
tytułowani Head Distiller,
Head Cooper oraz Head
Blender. To ich ulubione
urządzenia rzemieślnicze
stały się inspiracją dla nazw
poszczególnych wariantów
w tej niepowtarzalnej serii.

JAMESON
DISTILLER’S SAFE

JAMESON
COOPER’S CROZE

JAMESON
BLENDER’S DOG

JAMESON
BLACK BARREL

JAMESON
CRESTED

JAMESON CASKMATES
IPA EDITION

JAMESON CASKMATES
STOUT EDITION

Whiskey inspirowana procesem destylacji,
jego dokładnością oraz dążeniem do sterylności destylatu. Ten fascynujący proces uchwycił Head Distiller – Brian Nation
kierowany pasją i talentem do łączenia
whiskey zbożowej i słodowej. Uzyskał delikatny, charakterystyczny dla słodowych
odmian smak połączony ze słodyczą
small batch whiskey oraz nut brzoskwiniowych i melonowych.

Whiskey inspirowana niuansami pracy bednarza. Croze (po polsku wątor) to nazwa
części beczki – wgłębienia w klepkach,
w który wpasowuje się brzeg dna. Head
Cooper – Ger Buckley jest przedstawicielem już piątego pokolenia bednarzy
i wie wszystko o beczkach, a zwłaszcza, jak
mogą wzbogacić whiskey. Czerpiąc z wiedzy
pokoleń uzyskał on whiskey o perfekcyjnym
połączeniu nut kwiatowych i pikantnych.

Whiskey inspirowana narzędziem (dog),
które służy mistrzom blendingu do sięgania po próbki whiskey prosto z beczek.
Head Blender – Billy Leighton z humorem
nazywa je swym najlepszym pomocnikiem. Jego doświadczeniu zawdzięczamy
połączenie nut kwiatowych ze zbożowymi
i pikantnymi akcentami sherry pochodzącymi z beczek.

Whiskey powstała ze starannego zmieszania dużej porcji irlandzkiej whiskey typu
pot still z niewielką ilością rzadko wykorzystywanej whiskey zbożowej. Tę niebanalną mieszankę pozostawiono następnie
w wypalonych płomieniami beczkach po
bourbonie. Leżakująca w tych warunkach
whiskey, nabrała aromatycznych nut zwęglonego drewna, przypraw i egzotycznych
owoców, osiągając ostatecznie bogaty
i aksamitny smak.

Na początku Jameson był sprzedawany
kupcom bezpośrednio w beczkach.
Wszystko zmieniło się w 1963 roku, gdy
pierwsze butelki opuściły destylarnię przy
Bow Street 7 w Dublinie. Jameson Crested jest inspirowana pierwszymi kroplami
butelkowanej whiskey Jameson.

Jameson Caskmates IPA to kolejna
odsłona połączenia irlandzkiej whiskey
Jameson i rzemieślniczego browaru, tym
razem typu Pale Ale. Nie bez przyczyny
spośród wielu gatunków piw, wybór padł
właśnie na IPA, charakteryzuje się ono
bowiem świeżym, chmielnowym profilem aromatyczno-smakowym. Jameson
whiskey w końcowym etapie starzenia trafia właśnie do beczek, w których wcześniej
leżakowano piwo typu Pale Ale.

Efekt przypadkowego spotkania mistrza
destylacji Jameson Whiskey i głównego
browarnika lokalnego rzemieślniczego
browaru w Cork, w wyniku którego powstał
plan stworzenia piwa w beczkach po
irlandzkiej whiskey oraz whiskey leżakującej w tych samych beczkach, przepełnionych stoutowymi nutami. Rezultat przerósł ich oczekiwania i dziś też możemy
się nim cieszyć pod postacią Jameson
Caskmates.

ZAPACH: karmelu i kremowej krówki toffi
SMAK:
nuty orzechowe z przyprawami

FINISZ:

ZAPACH: kwiatowy, delikatne aromaty

ZAPACH: owoców takich jak zielone jabłka

SMAK:

SMAK:

ZAPACH: od nut kwiatowych, przez świeże

SMAK:

FINISZ:

32

zioła, po nuty jęczmienne,
grejpfrutowe, zielonej papryki
z delikatnym akcentem
marcepanu
nuty jęczmienne przechodzą
do cynamonowych, delikatnych
akcentów lukrecji, z posmakiem
migdałów
ciepły, lekki i cytrusowy
z posmakiem jęczmienia

ZAPACH: od nut lekkiego cytrusa do

ZAPACH: subtelny, płatków kwiatowych,
SMAK:

FINISZ:

dojrzałych owoców, przypalanego
drewna dębowego i cedrowego
nuta słodkiej wanilii pochodząca
z beczek po amerykańskim
bourbonie, w połączeniu
z bogactwem owoców typowym
dla beczek po sherry oloroso,
akcent orzecha laskowego
i opiekanego drewna uzupełniają
przyprawy korzenne
długi, ze słodyczą wanilii
i opalanego dębu

SMAK:

FINISZ:

ananasa, mango i kiwi z akcentem
fig i daktyli, akcent orzecha
włoskiego uzyskany
z amerykańskich i hiszpańskich
beczek, wanilii i opiekanego
drewna
bogaty, krągły i kremowy,
z maślaną słodyczą i akcentami
przypraw korzennych, soczyście
owocowy, wzmocniony opalanym
dębem z odrobiną taniny
wyjątkowo długi

FINISZ:

korzennymi i słodyczą wanilii
bogatego opalanego drewna
i wanilii

ZAPACH: wyraźny, z nutą sherry
SMAK:
delikatny odcień sherry

i opalonego drewna z nutami
owoców, przypraw korzennych
i czekolady
długi i ciepły smak sherry

FINISZ:

owoców z sadu, drewna i orzechów
nuty chmielu, delikatnych
cytrusów, ziół i przypraw
utrzymujący się, z posmakiem
świeżych owoców, chmielu
i jęczmienia

FINISZ:

i gruszki, przypraw korzennych
delikatny akcent nut chmielowych
oraz ziaren kakao, marcepanu
i opalanego dębu
długi i słodki, z nutami czekolady
mlecznej i karmelu
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Redbreast single pot still to legendarna whiskey, do końca ubiegłego stulecia dostępna tylko lokalnie i w ograniczonej ilości. Po raz
pierwszy ta pure pot still whiskey
pojawiła się w 1903 roku. Destylat
pochodził z destylarni Jameson,
a nad dystrybucją czuwała spółka W&A Gilbey. Redbreast słynie
z leżakowania przez lata w beczkach po wyśmienitym, selekcjonowanym sherry. Barwa tej whiskey
przypomina kolor piór rudzika,
ulubionego ptaka twórcy marki.
Stąd właśnie wzięła się jej nazwa.

REDBREAST
21YO

REDBREAST
12YO

Redbreast 21YO to najstarsze i najbardziej
intensywne wcielenie tej irlandzkiej whiskey.
21-letni czas leżakowania wprowadza głębszy
smak i aromat, tworząc ten szalenie wyrafinowany trunek.

Readbreast 12YO to irlandzka single pot still
whiskey, która swój wyjątkowy smak uzyskuje
dzięki destylatom powstającym w beczkach
po sherry oloroso.

ZAPACH: wyraźne aromaty świeżych

SMAK:

FINISZ:
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tropikalnych owoców i orzechów,
podkreślone nutami suszonych
owoców
delikatna wanilia, prażony dąb, nuta
sherry podkreślona przyprawami
korzennymi, wyraźne nuty owocowe
pozostawiają kremowe wrażenie
potężny, bardzo kompleksowy, długi,
z nutami dębu, przypraw oraz 		
delikatnym akcentem jęczmiennym

ZAPACH: orzechowy, bogaty i oleisty, z nutami

SMAK:

FINISZ:

suszonych skórek cytrusów, imbiru,
siemienia lnianego, ciętych owoców
i melona
intensywny, z nutami orzechów
i cytrusów (skórki i soku), marcepanu
oraz suszonych owoców,
podbity wytrawnością sherry
długi i kremowy
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A M ERYKAŃS KI BOUR BO N
Znajomość ziarna to klucz do zrozumienia skomplikowanego świata whisky z Ameryki
Północnej. Jest produkowana w wielu różnych odmianach w zależności od zestawienia surowców, metody produkcji i czasu leżakowania. Najbardziej rozpowszechniony i ceniony przez
koneserów jest bourbon.
Bourbon musi zostać wyprodukowany co najmniej w 51% z kukurydzy, a jego maturacja powinna przebiegać w nowych, dębowych beczkach przez minimum dwa lata. W dużej mierze
to właśnie kukurydza odpowiada za charakterystyczną słodycz bourbonów. Beczki, w których
leżakują destylaty, są od wewnątrz wypalane, co sprzyja nabieraniu właściwego koloru oraz
wytworzeniu pożądanych aromatów. Przygotowane w ten sposób beczki mogą zostać użyte
wyłącznie jeden raz. Moc butelkowanego bourbonu musi mieścić się w granicach od 40 do
80% ABV.
Tradycję wyrobu whisky przywieźli do Ameryki imigranci ze Szkocji i Irlandii, ale nazwa bourbon prawdopodobnie nawiązuje do francuskiej dynastii Burbonów. Według równoległej teorii
pochodzi od nazwy hrabstwa Bourbon w stanie Kentucky, gdzie rzekomo zapoczątkowano
produkcję amerykańskiego trunku.
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Four Roses to jeden z najbardziej
cenionych na świecie bourbonów
produkowanych w USA w stanie
Kentucky. Marka Four Roses została zastrzeżona przez jej założyciela Paula Jonesa Jr. w 1888
roku. Z jej wizerunkiem łączy się
romantyczna opowieść o bukieciku skomponowanym z czterech
czerwonych róż, który narzeczona
Paula Jonesa Jr. przypięła do sukni na znak przyjęcia jego oświadczyn.
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FRA NC U S K I KONI A K
Koniak uważany jest przez znawców za jeden z najszlachetniejszych trunków na świecie, a przez
Francuzów za złoto w butelce (l’or dans la bouteille). Produkowany we Francji na obszarze
ściśle wyznaczonym dekretem z 1 maja 1909 roku, obejmującym departamenty Charente
i Charente-Maritime. Rejon ten nosi nazwę od miasteczka Cognac, będącego centrum produkcji tego wyjątkowego trunku i siedzibą najstarszych domów koniaku.

FOUR ROSES
SINGLE BARREL

FOUR ROSES
SMALL BATCH

Ten pochodzący z jednej beczki bourbon
należy do klasy premium, dojrzewa około 7 lat
i osiąga moc 50% alkoholu. Jego unikatowego
smaku nie sposób zapomnieć. Każda butelka
oznaczona jest ręcznie wypisaną etykietą.

Perfekcyjnie wyważony wariant Four Roses,
będący połączeniem czterech oryginalnych,
limitowanych bourbonów, starannie wyselekcjonowanych przez mistrza kupażu Jima
Rutledge’a. Bourbon o mocy 45% alkoholu.

ZAPACH: suszonych przypraw, z nutami gruszki,

ZAPACH: subtelne akcenty przypraw,

SMAK:
FINISZ:

kakao, wanilii
nuty dojrzałej śliwki i czereśni,
o mocnym i pełnym body
długi, gładki i kremowy

SMAK:
FINISZ:
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z owocowymi nutami i delikatnymi
aromatami słodkiego dębu i karmelu
bogaty i kompleksowy, dobry balans
pomiędzy dojrzałymi owocami
jagodowymi a przyprawami
długi, gładki i przyjemny

Koniak produkowany jest w sześciu mikroregionach (crus). Powstaje z białego wina, do którego wykorzystuje się wyłącznie białe winogrona (ugni blanc – 99%, colombard i folle blanche). Zbiór winogron odbywa się zazwyczaj w październiku, zaraz potem poddawane są one
procesowi fermentacji. Koniak jest destylowany dwukrotnie w specjalistycznych alembikach
charentais w okresie od listopada do marca. Dojrzewa w dębowych beczkach sezonowanych
co najmniej dwa lata, nowych lub po koniaku. Podczas leżakowania destylat traci swą ostrość
i nabiera szlachetnych właściwości zapachowo-smakowych. Destylaty leżakują w piwnicach
domów koniaku, po czym odpowiednio klasyfikowane oraz kupażowane tworzą pewne charakterystyczne typy koniaków oznaczonych umownymi symbolami.

OZN ACZE N I A WIEKU KONIA KU NA ETYKIEC IE
• VS (Very Special)
Najmłodszy koniak dopuszczony do sprzedaży. Jego wiek to co najmniej dwa lata,
przy czym datą odniesienia jest 1 października w roku zbioru winogron.
• VSOP (Very Superior Old Pale)
Minimalny wiek eaux-de-vie (destylatów) wchodzących w skład koniaku to cztery lata.
• XO (Extra Old)
Minimalny wiek eaux-de-vie wchodzących w skład koniaku to dziesięć lat.
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Martell został założony w 1715 roku
w regionie Charente przez Jeana
Martella i jest jednym z najstarszych spośród wielkich domów
koniaku. Koniak Martell swój unikalny charakter zawdzięcza procesowi podwójnej destylacji. Jako
jedyna marka podwójnie filtruje wino, pozbywając się osadów.
W rezultacie otrzymywane eaux-de-vie wyróżniają się finezją i soczystością. Winogrona używane
do jego produkcji pochodzą z czterech najlepszych mikroregionów
we francuskim Cognac. Tak powstały trunek osiąga swoją doskonałość w czasie dojrzewania w dębowych beczkach.
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L’OR DE JEAN
MARTELL

MARTELL
COHIBA

MARTELL
XO

Spektakularny efekt ponad 300-letniego
doświadczenia i nieustannego dążenia do perfekcji. Połączenie ponad 400 bardzo rzadkich
eaux-de-vie, wśród których są i takie, które
liczą sobie ponad 100 lat. Całość zamknięta
w szlachetnym krysztale. Ten prestiżowy trunek to prawdziwy wirtuoz wśród koniaków.

Unikalna kompozycja 40- i 50-letnich eaux-de-vie, wyprodukowanych ze specjalnie
wyselekcjonowanych winogron, pochodzących z regionu Grande Champagne. To koniak
dla koneserów. Jego moc i aromat zyskują
wyrazistość w połączeniu z kubańskimi cygarami Cohiba.

Wspaniale dobrana kompozycja najstarszych
i najrzadszych eaux-de-vie (w wieku od 10
do 40 lat). Koniak doskonały na specjalne
okazje. Najlepiej serwować go bez dodatków
lub z odrobiną wody. Wyróżnia go butelka
w kształcie Łuku Triumfalnego.

intensywnie bursztynowa,
z mahoniową poświatą
ZAPACH: nuty orientalne, bergamotka i skórka
pomarańczowa, aromaty borówki
i czarnej porzeczki, nuty goździków,
cynamonu oraz wanilii podkreślone
aromatami drzewnymi i żywicznymi
SMAK:
jedwabiście gładki i subtelny,
wyczuwalne nuty czarnej porzeczki,
imbiru i skórki pomarańczowej
FINISZ:
długo utrzymujący się, pełny
i kompleksowy

BARWA:

BARWA:

bursztynowa ze złotą i mahoniową
poświatą
ZAPACH: delikatny aromat borówki, palonych
migdałów, orzechów laskowych, kawy;
po zamieszaniu w szklance
wyczuwalny subtelny kwiatowy
aromat
SMAK:
pełny, gładki i delikatnie słodki,
nuty lukrecji i orzechów
FINISZ:
długi, elegancki

BARWA: bursztynowo-miedziana
ZAPACH: zmielonego czarnego pieprzu oraz

SMAK:
FINISZ:

owoców borówek i fig, migdałów
i orzechów włoskich, nuty miodu
i wosku pszczelego
pełny, nuty owoców figi i orzecha
włoskiego
długi i jedwabisty
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KUBA ŃS K I RU M
Rum nierozłącznie kojarzy się z Kubą, jej klimatem, historią, kulturą i ludźmi. Przez stulecia
Kuba stanowiła centrum produkcji rumu, a to za sprawą najwyższej jakości trzciny cukrowej,
którą Krzysztof Kolumb przywiózł na wyspę w 1493 roku. Korzystny karaibski klimat, żyzna
gleba i, co najważniejsze, doświadczenie mistrzów kubańskiego rumu tworzą wyjątkowe warunki, w których powstają rumy.
Rumy Havana Club są produkowane tradycyjnymi metodami z najwyższej jakości melasy.
Ta w procesach fermentacji i destylacji zmienia się w aromatyczny spirytus aguardiente.
Aguardiente poddawany jest dojrzewaniu w dębowych beczkach, a następnie blendowany
z czystym destylatem – ron fresco. Nad kolejnymi etapami produkcji: blendowaniem, wyborem beczek i dojrzewaniem czuwają Maestros Roneros. Tytuł Primer Maestro del Ron Cubano
obecnie nosi Don José Pablo Navarro Campa.
MARTELL
CORDON BLEU

MARTELL
BLUE SWIFT

MARTELL
VSOP

MARTELL
VS SINGLE DISTILLERY

Martell Cordon Bleu to koniak stworzony
z myślą o prawdziwych koneserach, który
utrzymuje status legendy od 1912 roku.
Swój charakterystyczny smak zawdzięcza dominującym eaux-de-vie z winogron
z regionu Les Borderies. Niezmienny, klasyczny wygląd butelki podkreśla jego unikatowość. Koniak serwowany bez dodatków
lub z odrobiną wody.

Pierwszy w historii trunek stworzony
na bazie koniaku VSOP, który dojrzewa
w beczkach z francuskiego dębu, a finiszowany jest w beczkach z amerykańskiego dębu po burbonie.

Martell VOSP dojrzewa w „czerwonych”
beczkach. Ich nazwa nawiązuje do koloru
drewna, w którym koniak jest starzony
w celu otrzymania najlepszego stopnia
dojrzewania. Aby uzyskać charakterystyczny styl, bogaty w nuty kandyzowanych owoców, mistrz piwnicy starannie
dobiera beczki, które napełniane po raz
drugi najlepiej współpracują z destylatem.

Martell VS Single Distillery to ekskluzywny
blend eaux-de-vie pochodzących z jednego źródła. Ta niespotykana wcześniej
mieszanka wyróżnia się na tle konkurencji
– została oparta na tradycyjnych metodach kupażowania koniaku. Jego butelka
kształtem nawiązuje do historycznych
butelek-próbówek zwanych montre.

BARWA: głęboka, miedzianego złota
ZAPACH: aromaty owoców śliwki, kawy,
SMAK:
FINISZ:
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palonych migdałów oraz kwiatu
pomarańczy i cynamonu
bogaty i łagodny, pełen owocowo-korzennych nut
długi, złożony i elegancki

BARWA: głęboka, miedzianego złota
ZAPACH: bananów i kandyzowanych

SMAK:
FINISZ:

gruszek, zrównoważony subtelną
słodyczą wanilii i kokosa,
zwieńczony aromatami przypraw
wyraźne nuty świeżego imbiru
zrównoważone słodyczą
kandyzowanych owoców i śliwek
długi, gładki, z nutami dębu
z beczek po Bourbonie
z Kentucky

BARWA: miedziana ze złotymi refleksami
ZAPACH: krągły, świeży, pełen aromatów
SMAK:
FINISZ:

renklod, śliwek i moreli, 		
subtelne nuty drzewne
pełen owocowych nut: śliwek,
brzoskwiń i moreli, podkreślony
nutami drzewnymi
elegancki, długi, owocowy

Havana Club usankcjonowała swoje, wywodzące się z wielowiekowej tradycji, mistrzostwo
tworzenia rumów, opracowując kolekcję Iconica, którą tworzą wyjątkowe, rzadkie i luksusowe
trunki (Selección de Maestro).
Rumy Havana Club odzwierciedlają prawdziwego ducha Kuby.

złota, połyskująca, doskonale
klarowna
ZAPACH: aromaty śliwek, brzoskwini,
kandyzowanych cytryn
SMAK:
bardzo owocowy, soczysty, pełny
i słodki
FINISZ:
pełny i łagodny
BARWA:
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Havana Club to legendarny kubański rum, którego produkcję
rozpoczęła rodzina Arechabala
w 1878 roku. Mimo wpływów historii Kuby na los firmy, marka
Havana Club przetrwała i trzyma
najwyższy poziom.
Aromatyczne trunek wyróżnia
bogaty, pełny smak, którego źródłem jest charakterystyczny proces blendowania i dojrzewania.

HAVANA CLUB
SELECCIÓN DE MAESTROS

HAVANA CLUB
AÑEJO 7 AÑOS

HAVANA CLUB
ESPECIAL

Rum ultrapremium, którego powstanie zawdzięczamy wspólnej pracy sześciu doświadczonych
Maestros Roneros pod przewodnictwem Dona
Jose Navarro. Wybierają oni młode rumy bazowe,
które tworzą finalną mieszankę, oraz beczki
z białego dębu, w których mieszanka będzie
leżakowała na ostatnim etapie starzenia. Wspólnie oceniają zawartość każdej beczki. Do osiągnięcia pełnego bukietu tego rumu potrzebne
jest minimum dziesięć lat, a trunek butelkowany
prosto z beczki ma moc 45%.

Havana Club Añejo 7 Años jest kwintesencją
kubańskiego rumu. Poddawany jest on długotrwałemu, co najmniej siedmioletniemu procesowi starzenia w beczkach z białego dębu.
Dwukrotnie (w 1995 i 1997 roku) zdobył złote
medale na prestiżowym Chicago World Spirits
Championship.

Havana Club Especial to doskonały blend
młodych i starych baz rumowych o zbalanowanym i gładkim charakterze. Mieszanka jest
podwójnie starzona w specjalnie wyselekcjonowanych młodych beczkach dębowych, aby
podkreślić delikatne nuty wanilii. Havana Club
Especial to produkt, który idealnie komponuje
się w Cuba Libre.

BARWA: o odcieniu jasnego mahoniu
ZAPACH: wybitny, znakomity bukiet

BARWA: jasnozłota
ZAPACH: słodkie aromaty wanilii, cynamonu

ciepła, bursztynowa, z głębokim
tonem czerwieni
ZAPACH: prażonych orzechów pekan,
przypraw, drewna
SMAK:
okrągły i lekki wstęp, nuty kakao,
kawy, słodkiego tytoniu i brązowych
przypraw
FINISZ:
zrównoważony
BARWA:
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SMAK:

FINISZ:

z intensywną, złożoną nutą kakao,
wanilii, cedru, słodkiego tytoniu
i owoców tropikalnych
zmysłowy, jedwabisty na wejściu,
prowadzi do zrównoważonego
i jednocześnie złożonego aromatu
kakao, kasztanowca, wanilii,
trzciny cukrowej, wzbogacony
nutami karmelizowanych owoców
tropikalnych z dębowym akcentem
kompleksowy, pełny

SMAK:
FINISZ:

i tytoniu
łagodny, słodki, wyraźne nuty skórki
pomarańczy i wanilii
zbalansowany
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O RMIAŃS KA BR ANDY
Produkcja brandy w Armenii rozpoczęła się w 1887 roku. Nerses Tairyan, sprzedawca oferujący
trunki z najwyższej półki, wybudował tu fabrykę wina i wódki, a następnie zapoczątkował produkcję pierwszych ormiańskich brandy Ararat. Po kilku latach, przedsiębiorstwo zostało zakupione przez słynną rosyjską firmę N.L. Shustov & Sons. Od tego czasu ormiańska brandy stała się
nieodłącznym towarzyszem ceremonii obiadowych na dworach cesarzy Rosji.
W 1902 roku nastąpił prawdziwy przełom – ormiańskie brandy zdobyło nagrodę Grand Prix
w Paryżu. Było to ukoronowanie innowacyjnych poszukiwań i apoteoza firmy. Francuzi, jako
wyraz uznania, zezwolili prawnie na używanie nazwy koniak dla produktów Ararat.
W 1953 roku produkcja została przeniesiona do nowego budynku i przemianowana na markę Yerevan Brandy. Fabryka, zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnej techniki, po dziś
dzień produkuje legendarne ormiańskie brandy Ararat.
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Ormiańska brandy to produkt
ściśle regulowany prawodawstwem Republiki Armenii. Do jej
produkcji mogą być użyte tylko
endemiczne szczepy białych winogron, minimalny okres odstawienia wynosi trzy lata, a beczki
wyrabiane są z 70-letniego dębu
kaukaskiego.
W ciągu ostatnich lat Ararat
stał się liderem na rynku Europy
Wschodniej i Azji nie tylko wśród
ormiańskich brandy, lecz również
wśród wszystkich brandy niepochodzących z Francji.
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ARARAT
DVIN COLLECTION

ARARAT
NAIRI 20YO

ARARAT
VASPURAKAN 15YO

ARARAT
AKHTAMAR 10YO

ARARAT
OTBORNY 7YO

ARARAT
ANI 6YO

Ararat Dvin to jedna z ekskluzywnych odmian
brandy leżakująca w dębowych beczkach,
uzyskując w nich charakterystyczny dymny
aromat cygar. Brandy ta została stworzona
w 1945 roku przez Markara Sedrakyana,
mistrza kupażu firmy Yerevan Brandy. W ciągu
swojej historii Dvin otrzymała wiele nagród
i złotych medali w międzynarodowych konkursach. Ararat Dvin był ulubionym trunkiem
Winstona Churchila.

Dwudziestoletnia brandy Ararat Nairi to najstarszy i najbardziej złożony w smaku rocznik
w ofercie, który powstał z myślą o szczególnych wydarzeniach, takich jak świętowanie wygranej czy wyjątkowych osiągnięć. Jej
nazwa pochodzi od odważnego i potężnego
ludu Nairi, który zamieszkiwał Królestwo
Urartu, obecne terytorium Armenii.

Piętnastoletnia brandy Vaspurakan otwiera
ofertę najstarszych roczników Ararat. Jest
wyrazem ogromnego szacunku i uznania dla
rzemieślniczego kunsztu. Nazwa tej brandy
pochodzi od krainy Vaspurkan, która w czasach starożytnych uważana była za Ziemię
Obiecaną i raj na ziemi.

Dziesięcioletnia brandy Ararat Akhtamar to
odmiana o najbardziej artystycznym i emocjonalnym charakterze w całej ofercie. Akhtamar
to mieszanka będąca ucieleśnieniem umiłowania piękna. Jego nazwa została zainspirowana starożytną legendą o miłości księżniczki
Tamar do odważnego młodzieńca, który utonął w wodach Jeziora Wan, szepcząc: „Ach,
Tamar”.

Siedmioletnia brandy Ararat Otborny nawiązuje do pierwszego rocznika armeńskiej
brandy, powstałego jeszcze w 1902 roku.
Elegancka prostota Ararat Otborny doda
doniosłości każdemu wydarzeniu. Ten trunek
o bogatej historii będzie doskonałym prezentem nie tylko dla koneserów.

Sześcioletnia brandy Ararat Ani otwiera ofertę
rocznikowych brandy. Jej nazwa pochodzi od
stolicy Królestwa Armenii, zwanej też „Miastem czterdziestu bram”, o której kronikarze
ormiańscy pisali już w V wieku.

BARWA: bursztynowa
ZAPACH: aromat goździków idealnie

SMAK:

SMAK:
FINISZ:
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równoważy się z nutami suszonych
owoców i orzechów
bogaty, pełny i pikantny
elegancki, długo utrzymujący się

ZAPACH: żywy, elegancki, złożony z nut

ZAPACH: nuty orzechów piniowych, miodu,

FINISZ:

kwiatów i pieprzu
orzechowy i miodowy, dopełniony
nutami cynamonu, goździków, chleba
żytniego i masła migdałowego
długi wytrawny, z nutami drzewa
cydrowego i przypraw

SMAK:
FINISZ:

przypraw, kory dębu, suszonych
owoców i subtelnych aromatów
balsamicznych
bogaty, złożony, z wyraźnymi
akcentami słodyczy
długi i szlachetny

ZAPACH: żywy i elegancki, z aromatami wosku

SMAK:
FINISZ:

pszczelego, orzechów i kory dębu,
wanilii i śliwek, o suchym wykończeniu
z nutą cynamonu
pełny i wyraziście słodki
uwodzicielsko długi

ZAPACH: żywy, ostry i świeży bukiet

ZAPACH: aromaty świeżych owoców,
SMAK:
FINISZ:

uzupełnione aromatami pomarańczy
i dębu
owocowy, z wyraźnymi nutami cytryn,
karmelu, suszonych fig, akcentami
migdałów
intensywny, długotrwały i pełny

SMAK:
FINISZ:

z niewielkim zabarwieniem
pomarańczy i wanilii, z nutką
migdałów
wyraźna słodycz, o dość wyrazistym
posmaku cytryn i suszonych fig
intensywny i trwały
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GIN
Gin to narodowy trunek Anglików. Powstał w XVII wieku w dawnej Holandii pod nazwą
Genever i początkowo był stosowany w celach medycznych. Prawdziwą popularność trunek
zdobył dopiero w Anglii, pod skróconą nazwą gin.
Gin powstaje na bazie wysokiej jakości rektyfikatu, z reguły zbożowego, który poddawany jest
dodatkowej destylacji z substancjami aromatycznymi w aparacie destylacyjnym.
Gorzelnicy skupiają się przede wszystkim na aromatyzacji. Każda marka, czy to Beefeater, czy
Monkey 47 ma swoją własną recepturę, w której w sobie właściwych kombinacjach pojawiają
się różne naturalne substancje.
Receptura zawsze stanowi sekret i znak rozpoznawczy danej marki ginu. Każdy z gorzelników ma swoją własną. Obowiązkowo występuje w niej jałowiec, który destylowany jest wraz
z innymi naturalnymi przyprawami, korzeniami i owocami.
Wytrawny i pełen aromatów gin, idealnie komponuje się w koktajlach, tych klasycznych, takich
jak Gin& Tonic, Gin Fizz czy Gimlet oraz ich nowatorskich wariacjach.
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Beefeater to gin destylowany niezmiennie w samym sercu Londynu
– dzielnicy Kennington. Jego twórcą był James Burrough, który
w 1850 roku wypracował unikalną recepturę, opartą na kombinacji ziół i korzeni pochodzących
z całego świata. Burrough opracował również wyróżniającą markę metodę produkcji, polegającą na 24-godzinnej maceracji
składników.
Nazwa „Beefeater” pochodzi od
strażników londyńskiego zamku
Tower. Widniejąca na etykiecie
postać to właśnie strażnik w tradycyjnym stroju.
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BEEFEATER
24

BEEFEATER
LONDON DRY GIN

BEEFEATER
PINK

Beefeater 24 to autorska kompozycja ginu
stworzona przez Desmonda Payne’a, najbardziej doświadczonego i uznanego mistrza
destylacji. Wyjątkowa mieszanka 12 naturalnych składników, wśród których znajdziemy
m.in. skórkę grejpfruta i rzadkie odmiany herbat – japońskiej Sencha oraz zielonej chińskiej. Swoją nazwę zawdzięcza 24-godzinnemu procesowi maceracji składników przed
destylacją. 24 godziny to również symbol tętniącego całą dobę Londynu, gdzie jest produkowany. Beefeater 24 stanowi kwintesencję
autentyczności, sztuki destylacji i finezji.

Jest produkowany na podstawie oryginalnej XIX-wiecznej receptury wykorzystującej
wyłącznie naturalne składniki, które poddane
zostają 24-godzinnemu procesowi maceracji. Beefeater London Dry Gin to kombinacja
ośmiu ziół i korzeni pochodzących z całego
świata: jałowca, korzenia i nasion arcydzięgla,
kolendry, lukrecji, migdała, korzenia irysa, cytrusów i pomarańczy sewilskich, które kształtują
jego aromatyczny charakter.

Beefeater Pink został stworzony przez
mistrza destylacji Desmonda Payne’a. Bazuje
na tradycyjnej recepturze Beefeater London
Dry Gin z dodatkiem truskawek jako uzupełnienia klasycznych cytrusowych i jałowcowych
aromatów. Doskonale smakuje w popularnym
połączeniu z tonikiem, a także w innych,
nowatorskich propozycjach.

ZAPACH: złożony, harmonijny
SMAK:
wyraziste nuty cytrusów i jałowca
FINISZ:
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współgrają z zieloną herbatą
długi, z pikantnym smakiem kolendry
i wytrawnym charakterem

ZAPACH: aromat jest jednocześnie pikantny
SMAK:
FINISZ:

i owocowy, z przyjemnym balansem
nut jałowca
wyjątkowo krągły, wytrawny, pełen
bogatych nut ziołowych
i kandyzowanych owoców
cytrynowy, długi

BARWA:
ZAPACH
I SMAK:

naturalnie różowa
wyraźne truskawkowe nuty
z orzeźwiającymi aromatami
cytrusów i jałowca

Gin Monkey 47, produkowany obecnie w gorzelni Black Forest Distillers,
bazuje na oryginalnej recepturze
pilota RAF-u Montgomery’ego
Collinsa, który po wojnie osiadł
w niemieckim Schwarzwaldzie. Tajemnicą receptury Monkey 47 jest
wyjątkowa, źródlana woda i naturalne składniki ziół, przypraw i owoców. Najbardziej charakterystyczne
z nich to borówka czerwona, świerk,
tarnina oraz liście jeżyny. Smak
wzbogacają egzotyczne przyprawy,
kojarzące się jego autorowi z młodością, którą spędził w Indiach, jako
syn brytyjskiego dyplomaty.
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MEKSY K A ŃS K A T EQ U I LA
By trunek z agawy można było nazwać tequilą, musi on zostać wyprodukowany w odpowiedni,
mocno obostrzony przepisami sposób. Przede wszystkim tequilę można wytwarzać tylko
w określonych rejonach Meksyku – zwanych denominación de origen.
Głównym obszarem produkcji jest region Jalisco, położony na zachodnim wybrzeżu. Pozostałe
rejony to Nayarit, Michoacan, Guanajuato i Tamaulipas.
Każda butelka dostaje unikalny numer seryjny. System N.O.M. (Norma Oficial Mexicana)
określa pochodzenie każdej partii tequili. Wśród wymogów znajdują się również miejsce, sposób i surowiec, z którego jest produkowana. Pod względem użycia surowca tequile dzielimy na
dwie odmiany: 100% Agawa – o pełniejszym smaku, wyższej jakości, co zwykle jest zaznaczone na etykiecie oraz Mixto, zawierające 51% agawy i dodatek innych destylatów.
MONKEY 47
DRY GIN

MONKEY 47
SLOE GIN

Przełomowa koncepcja Montgomery’ego Collinsa, zakładająca stworzenie zupełnie nowego
ginu, łączyła egzotyczne przyprawy z roślinami rosnącymi w Schwarzwaldzie. Numer
47 pochodzi od liczby ziół i innych składników
tworzących ten oryginalny gin. Ponad jedna
trzecia pochodzi z rejonu jego produkcji (m.in.
żurawina, świerk, kwiat dzikiego bzu, tarnina,
liście jeżyny), reszta jest starannie selekcjonowana (np. jałowiec rosnący w Toskanii i Chorwacji). Idealny do przygotowania klasycznych
koktajli.

Sloe Gin to złożony gin, który przez około trzy
miesiące przebywa w beczkach. Umiarkowana
zawartość alkoholu przy wysokiej zawartości
cukrów sprawiają, że bywa on, i słusznie, klasyfikowany jako likier bądź nalewka. Wyróżnia się
sporą pikanterią, ale też imponująco owocową
słodyczą.

ZAPACH: nuty drzewa, szyszek świerkowych,

FINISZ:

SMAK:
FINISZ:
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świeże trawiaste nuty cytrusowe,
całość przypominająca las sosnowy
po deszczu
bogaty, z nutami ziół, drewna i cytrusów
leśny, uspokajająco ciężki

Pod względem rodzaju tequilę dzielimy na:
• Blanco – tequila czysta, nieleżakowana, bezbarwna
• Reposado – tequila o lekko złotym kolorze, leżakowana od dwóch do dwunastu miesięcy
w dębowych beczkach
• Añejo – tequila o złotym kolorze, leżakowana minimum rok
• Extra Añejo – tequila o głębokim złotym kolorze, leżakowana minimum trzy lata.

ZAPACH: bardzo złożony, z intensywnymi
SMAK:

nutami owoców i jagód jałowca
mieszanka pikantnego jałowca
z bogatymi, słodkimi czerwonymi
jagodami, wyraźne nuty pieprzu
i migdałów
wyrafinowany i zrównoważony
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Olmeca zawdzięcza swoją nazwę
plemieniom Olmeków, którzy już
tysiące lat temu pijali sok z agawy,
zwany pulque. Uważali go za dar
niebios i wierzyli, że przybliża ich on
ku niebu i pozwala na bliższe obcowanie z bogami.
Tequila Olmeca to podwójnie destylowana tequila produkowana
od 1968 roku. Jej unikatowy proces
wytwarzania oparty jest na ręcznym selekcjonowaniu najlepszej jakości błękitnych agaw i ich destylacji
w miedzianych alembikach z zastosowaniem specjalnych drożdży.
Do miażdżenia agaw w celu wydobycia z nich soku, który następnie przechodzi proces fermentacji
i destylacji, używa się 500-letniego,
dwutonowego, ręcznie wykonanego kamienia Tahona.
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OLMECA ALTOS
REPOSADO

OLMECA ALTOS
PLATA

Tequila starzona, która leżakuje od ośmiu do
dziesięciu miesięcy w beczkach po bourbonie. Tequila Olmeca Altos Reposado powstaje
w 100% z destylatu z błękitnej agawy,
a jej jakość została doceniona przez koneserów i ekspertów w licznych konkursach
międzynarodowych.

Tequila Altos Plata powstaje w 100% z destylatu z błękitnej agawy. Jest pierwszą tequilą
stworzoną w wyniku współpracy mistrza
destylacji oraz światowej klasy barmanów.
Dzięki temu powstał trunek idealny do komponowania koktajli.
ZAPACH: nuty ziołowe i korzenne, lekko

ZAPACH: słodki, świeży, o cytrusowych nutach
SMAK:
FINISZ:

pomarańczy, grejpfruta i aromacie
gotowanej agawy
świeży, słodki, z lekkimi nutami tanin
i cytrusów, wanilii i dębu
zbalansowany, długi

SMAK:
FINISZ:

cytrynowe, wyczuwalna gotowana
agawa i słodkie owocowe aromaty
słodki, cytrusowy, z dominującymi
nutami limonki i cytryny oraz
posmakiem gotowanej agawy
długi utrzymujący się, perfekcyjnie
zbalansowany
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AP E R IT IF
Francuskie słowo apéritif pochodzi od łacińskiego aperitivus. Zadaniem tego napoju jest pobudzenie apetytu i umilenie czasu oczekiwania na zamówione dania. Podany na rozpoczęcie
przyjęcia rozluźnia atmosferę i wprowadza gości w dobry nastrój.

LILLET VIVE
40 ml Lillet Blanc
Lód
Tonik
Plaster ogórka
Mięta
Truskawka
SZKLANKA:

wysoka

DEKORACJA:

truskawka, mięta

PRZYGOTOWANIE:

wlać do szklanki Lillet Blanc,
dopełnić lodem, uzupełnić tonikiem,
dodać plasterek ogórka, dekorować 		
truskawką i listkami mięty
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Nazwa pochodzi od nazwiska
dwóch gorzelników i kupców win,
braci – Raymonda i Paula Lillet –
mieszkających w mieście Podensac,
w regionie Bordeaux. Lillet, pierwotnie znany jako Kina Lillet, powstał w 1887 roku. Trunek bazuje
na mieszance win bordeaux, jednak jego prawdziwym sekretem jest
dodatek likierów ze słodko-gorzkich
pomarańczy. Mikstura ta jest starzona w dębowych beczkach. Lillet
wchodzi w skład koktajlu Vesper,
nazwanego tak na cześć dziewczyny Jamesa Bonda – Vesper Lynd.
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WÓD K A
Wódka to historia, kultura i tradycja nie tylko Polski, ale też całej Europy Środkowo-Wschodniej
i Skandynawii. Uważa się powszechnie, że te kraje i regiony, w których historia produkcji wódki
sięga wielu wieków wstecz, szczycą się dzisiaj najlepszą jakością tego trunku.
Koneserzy alkoholi doceniają rolę terroir – to francuskie określenie oznacza specyficzne cechy
geograficzne regionu nadające indywidualność produktowi. Czynniki wpływające na indywidualność alkoholu to m.in. typ gleby, wysokość nad poziomem morza, warunki atmosferyczne
i tradycja.
Najwyższa jakość składników, krystalicznie czysta woda i wyjątkowe umiejętności gorzelnika
to przepis na najlepszą wódkę.
LILET
ROSÉ

LILET
BLANC

Kombinacja czerwonych i białych win bordeaux połączona z mieszanką ziół i naturalnych
likierów owocowych, wytwarzanych w regionie Podensac. Idealny jako aperitif serwowany
z lodem lub w połączeniu z winem musującym i dodatkiem cytrusów.

Doskonały francuski aperitif, wytwarzany
w 85% z białego wina bordeaux, szczepu
sauvignon blanc, semillon i muscadelle oraz
likierów pomarańczowych z dodatkiem chininy i skórki pomarańczy. Lillet Blanc podaje
się dobrze schłodzony z dodatkiem owoców
cytrusowych.

BARWA: jasnoróżowa
ZAPACH: lekkie aromaty jagód, kwiatu
SMAK:
FINISZ:

pomarańczy i grejpfruta
świeży, żywy i owocowy,
zrównoważona struktura,
lekko kwaśny
długi i pełen aromatów

BARWA: złota
ZAPACH: intensywne aromaty kwiatowe
nuty kandyzowanych pomarańczy,
SMAK:

FINISZ:
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miodu, żywicy sosnowej
i egzotycznych owoców,
pełne i kompleksowe
długi i pełen aromatów
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Każda butelka tej wspaniałej wódki to efekt marzeń o dążeniu do
perfekcji oraz poszanowania wieloletniej tradycji. Każda kropla tej
wódki jest destylowana z miękkiej
pszenicy ozimej, uprawianej na
południu Szwecji. Destylacja Elyx
przebiega ręcznie w miedzianych
kolumnach z 1921 roku i mogą ją
przeprowadzać jedynie doświadczeni gorzelnicy. Firma, która
szczyci się medalami i uznaniem,
wprowadza nowoczesne standardy odpowiedzialności społecznej
i współpracuje z organizacjami
non-profit dbającymi o dostęp do
wody pitnej na świecie.

ABSOLUT
ELYX
Absolut Elyx jest wytwarzany z pszenicy ozimej, pochodzącej z jednego pola okalającego zamek Råbelöf w południowej Szwecji.
Sercem procesu produkcji Absolut Elyx jest
odrestaurowana miedziana kolumna destylacyjna z 1921 roku. Spośród wszystkich metali
to właśnie miedź najlepiej usuwa zanieczyszczenia. Aby nadać wódce unikalny charakter
oraz zapewnić najlepszy odbiór walorów organoleptycznych, Absolut Elyx ma idealną moc
alkoholu – 42,3%.
ZAPACH: czysty, bogaty, pełny, lekko anyżkowy,
SMAK:

FINISZ:
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z aromatem świeżego chleba i zbóż
łagodny, jedwabiście aksamitny,
z silną nutą anyżu, dopełniony
posmakiem orzecha i lekkiego
ziarna pszenicy
pełny, łagodnie korzenny,
ze świeżością orzecha, rozgrzewający
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MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI,
Plac Konesera 1, Warszawa

„Polska Wódka” to dobro narodowe
i dziedzictwo Polski oparte na ponad 500-letniej tradycji. To również
ważny element kultury, który towarzyszy Polakom podczas celebracji
ważnych chwil. Jakość polskiej wódki
jest doceniana na świecie. Od 2013
roku nazwanie produktu spirytusowego mianem Polska Wódka/
Polish Vodka określają przepisy
nowelizacji ustawy. Warunkiem koniecznym jest całkowita produkcja
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz użycie rodzimych surowców –
żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, owsa lub ziemniaków. Wódki
Wyborowa Exquisite oraz Ostoya
spełniają te wymagania.

WYBOROWA
EXQUISITE

OSTOYA

Wyborowa Exquisite to wódka single estate,
co oznacza jeden surowiec, jedną gorzelnię,
jedną rektyfikację i jedno miejsce butelkowania. W designerskiej butelce można odnaleźć wyjątkowy smak, pochodzący z jednego
z najszlachetniejszych gatunków żyta – Dańkowskie Diament. Wódka reprezentuje zatem
najlepsze tradycje polskiego gorzelnictwa,
zamknięte we współczesnej formie.

Wódka Ostoya bierze swój początek w Bieszczadach będących ostoją dzikiej natury. Wyjątkowy smak zawdzięcza połączeniu najlepszej
jakości pszenicy uprawianej na pełnych słońca
bieszczadzkich polach oraz nieskazitelnie czystej wody. Ostoya może się poszczycić prestiżowym znakiem Polska Wódka, który gwarantuje polskie pochodzenie składników, rodzimą produkcję i tradycyjną jakość. Ostoya
zyskała też uznanie na świecie. Zdobyła aż
11 medali w prestiżowych konkursach międzynarodowych.

ZAPACH: świeży, elegancki, delikatnie żytni,
SMAK:
FINISZ:

z nutą orzecha brazylijskiego
i maślanych herbatników
subtelnie aksamitny, z nutami
razowego chleba, orzechów
brazylijskich i makadamia
długi, orzechowy, zbalansowany

ZAPACH: łagodny, lekki, wyraźnie słodki,
SMAK:
FINISZ:
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z delikatnymi nutami wanilii i cytrusów
subtelnie rozgrzewający, pełny
i aksamitny, długo pozostająca
słodycz skórek z grejpfruta
delikatny, przedłużony, elegancki
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WINO
Wino jest odzwierciedleniem swojego terroir, czyli połączenia kultury, geografii oraz historii
miejsca, z którego pochodzi. Każde winobranie to suma doświadczeń ludzkich oraz procesów
klimatycznych, dlatego nie ma dwóch identycznych win.
Wino idealnie sprawdza się jako dodatek posiłku, jego właściwości pobudzają łaknienie i pomagają w trawieniu np. mięs, ryb czy serów. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach
przy serwowaniu wina do posiłku. Jeżeli potrawa jest słodsza od wina, wówczas nawet wytrawne wino może się wydać nieprzyjemnie kwaśne w smaku, natomiast jeżeli potrawa jest kwaśna,
to jej kwasowość zmieni odbiór wina, które będzie wówczas odbierane jako mniej wytrawne,
a czasem wręcz słodkawe.
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Jacob’s Creek to marka numer
jeden wśród win butelkowanych
w Australii, a przy tym jedna z najbardziej znanych i lubianych marek win australijskich na świecie.
Winnica powstała w roku 1847, kiedy to 18-letni Johann Gramp, imigrant z Bawarii, posadził pierwsze
winorośle nad strumieniem Jacob’s
Creek. Od lat te świeże i eleganckie
w smaku wina otrzymują nagrody
i zyskują zaufanie konsumentów.
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JACOB’S CREEK
DOUBLE BARREL
SHIRAZ

JACOB’S CREEK
DOUBLE BARREL
CABERNET SAUVIGNON

JACOB’S CREEK
CHARDONNAY RESERVE

JACOB’S CREEK
SHIRAZ RESERVE

Do stworzenia Double Barrel Shiraz wybierane są najwyższej jakości winogrona.
Wina ze szczepu shiraz dojrzewają najpierw w dębowych beczkach, a następnie
w beczkach po szkockiej whisky. Jacob’s
Creek Double Barrel to unikalny koncept
w świecie win, wyznaczający nowe granice
innowacji.

Aby stworzyć Double Barrel Cabernet Sauvignon konieczne jest wybranie dojrzałych,
pełnych smaku winogron z wyselekcjonowanych winnic. Cabernet Sauvignon na
początku dojrzewa w tradycyjnych dębowych beczkach, a następnie w beczkach
po irlandzkiej whiskey. Ta unikalna metoda
double barrel tworzy produkt o złożonym
charakterze i aksamitnym smaku.

Wino Jacob’s Creek Chardonnay Reserve
ze Wzgórz Adelajdy produkowane jest
wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanych winogron szczepu chardonnay. Wino
klasy reserve, leżakowane w beczkach
z dębu francuskiego przez sześć miesięcy.

Jacob’s Creek Shiraz Reserve z Doliny
Barossa to wino doskonale eksponujące
terroir regionu swojego pochodzenia, co
czyni je tak bardzo wyjątkowym. Jacob’s
Creek Shiraz Reserve produkowane jest
wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanych winogron szczepu shiraz, z najlepszych winnic południowej Australii. Wino
klasy reserve, leżakowane w beczkach
z dębu francuskiego i amerykańskiego
przez 18 miesięcy.

PODANIE: doskonale komponuje się

z czerwonym mięsem
a zwłaszcza ze stekiem

PODANIE: świetnie pasuje do jagnięciny

PODANIE: doskonale komponuje się

z rybami, owocami morza,
drobiem i makaronami

Campo Viejo to bardzo znane i cenione wino hiszpańskie. Pochodzi
z regionu Rioja. To apelacja, która
jako pierwsza w Hiszpanii otrzymała certyfikat Dominanción de
Origen Calificada (DOCa), co
oznacza wina najwyższej jakości.
Marka Campo Viejo jest synonimem wyrazistych win o indywidualnym stylu produkowanych w jednej z najbardziej innowacyjnych
i zaawansowanych wytwórni win
na świecie. Najpopularniejszą odmianą jest tempranillo pochodzące z regionu Rioja.

PODANIE: świetnie pasuje do czerwonego

mięsa – wołowiny lub jagnięciny
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S Z A M PA N
Szampan to najsłynniejsze wino świata. Jest symbolem luksusu. W kieliszku spotyka się z jednej strony elegancja i wyważenie, z drugiej dynamizm i temperament. We Francji wynoszony
jest do rangi symbolu, na świecie stał się najwymowniejszym symbolem celebracji sukcesów,
szczęścia i wyjątkowych chwil.
Początki uprawy winogron i produkcji wina w regionie Szampanii datują się na III wiek i ściśle
łączą się z historią licznych na tym terenie klasztorów. Pierwsze szampany (wina musujące)
z selekcjonowanych winogron powstały w XVII wieku, a ich wynalazcami byli benedyktyńscy
mnisi z klasztoru w Hautvilliers. To oni również wprowadzili dębowe korki, pozwalające zachować świeżość i pianę szampana.
CAMPO VIEJO
GRAN RESERVA

CAMPO VIEJO
RESERVA

Blend odmian winogron najbardziej charakterystycznych dla regionu: 85% tempranillo, 10% graciano, 5% mazuelo. Najwyższa
jakość wśród win Campo Viejo, dostępnych
na polskim rynku. Dojrzewa przez 24 miesiące
w beczkach z francuskiego (80%) i amerykańskiego dębu (20%), następnie leżakuje
przez 36 miesięcy w butelkach. Jest to wino
najwyższej klasyfikacji w Hiszpanii.

Blend najbardziej charakterystycznych szczepów winorośli dla regionu rioja : 85% tempranillo, 10% graciano, 5% mazuelo. Leżakuje
przez 18 miesięcy w beczkach z amerykańskiego i francuskiego dębu, a następnie 18
miesięcy w butelkach. Reserva w winiarskiej
legislacji hiszpańskiej to jedna z najwyżej klasyfikacji win. Najbardziej uniwersalne wino
wśród Campo Viejo, bo komponuje się z wieloma potrawami.

rubinowa, z delikatnymi słonecznymi
refleksami
ZAPACH: przydymionego drzewna z dodatkiem
aromatycznych przypraw i tytoniu
SMAK:
bogaty, kompleksowy, z akcentami
śliwek, jeżyn i borówek
FINISZ:
słodycz kakao i kawy
PODANIE świetnie pasuje do długo dojrzewających
twardych serów oraz wędlin
BARWA:
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Region Szampanii znajduje się na terytorium Francji w odległości ok. 120 km od Paryża i zajmuje obszar około 34 000 hektarów. Stolicą regionu jest miasto Reims. Produkcja szampana
jest bardzo restrykcyjna, co wyróżnia go spośród innych win musujących.

BARWA: rubinowa, z delikatnymi refleksami
ZAPACH: złożone aromaty, rozwijające się

podczas dojrzewania w butelce
równowaga pomiędzy nutami
owocowymi i przyprawowymi
FINISZ:
zbalansowany, elegancki
PODANIE: doskonale łączy się z mocno
wypieczonymi lub długo duszonymi
baraniną i wołowiną
SMAK:
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Dom szampański G.H.Mumm został założony w 1827 roku przez
trzech braci Mumm. Od 1875 roku
czerwona szarfa Legii Honorowej
jest znakiem rozpoznawczym trunku. Styl tego domu charakteryzują
subtelnie wyważone wina o świeżym i intensywnym smaku. Owoce
używane do produkcji szampana
G.H.Mumm to najwyższej klasy
winogrona szczepów białych chardonnay oraz czerwonych pinot noir
i pinot meunier zbierane podczas
corocznych wrześniowych zbiorów.

G.H.MUMM
CUVÉE R. LALOU

G.H.MUMM
MILLÉSIMÉ

ROCZNIK 1999, 2002

ROCZNIK 2008

Szampan, będący wyrazem uznania dla
René Lalou, który stał na czele domu
G.H. Mumm od lat 30. XX wieku. Jego filozofia produkcji szampana opierała się na
terroir, czyli miejscu pochodzenia winogron
– najlepszych winnic G.H.Mumm. Szampan
ten był produkowany do 1985 roku, jednak
w 2007 roku mistrz piwnicy Didier Mariotti
postanowił wskrzesić wielką legendę, komponując wyjątkowe cuvée z roczników
1999 i 2002.

Champagne Mumm Millésimé to mieszanka najbardziej znanych win z domu szampańskiego Mumm: charakterystyczny pinot noir, uzupełniony winem
chardonnay. Aromatyczną złożonością
wydobywa ekspresję i wyrazistość tych
dwóch szczepów. Charakteryzuje się głębią i elegancją.

ZAPACH:
SMAK:
FINISZ:
SZCZEPY:
PODANIE:
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bogaty i pełen aromatów
owoców, wanilii, nugatu, miodu
bogaty, długi i elegancki
53% pinot noir, 47% chardonnay
doskonale pasuje do mięs,
wątróbki, trufli oraz pierników

ZAPACH: intensywne aromaty gruszki,

brzoskwini i świeżych kwiatów,
miodu akacjowego, opiekanego
chleba i pralinek
SMAK:
nuty kompleksowe i bogate,
pełne wino o bardzo długim,
mineralnym wykończeniu
SZCZEPY: 70% pinot noir, 30% grand cru
chardonnay
PODANIE: świetnie komponuje się
z dziczyzną i dojrzałymi serami

G.H.MUMM
ROSÉ

G.H.MUMM
DEMI-SEC

Wytrawny różowy szampan G.H.Mumm
Rosé to kompozycja trzech szczepów
(pinot noir, pinot meunier, chardonnay).
Jego wyjątkowy różowy kolor powstaje
dzięki dodaniu najwyższej jakości czerwonych win z Bouzy.

Szampan demi-sec, charakteryzuje się
żywym musowaniem z dużą ilością bąbelków w kieliszku. Wytworzony w większości z wyjątkowo aromatycznego szczepu
pinot meunier, któremu zawdzięcza intensywnie owocowy aromat. Jest to kompozycja dojrzałych win klasy reserve oraz idealnie dobranej ilości cukru.

ZAPACH: intensywny aromat owoców

leśnych i grejpfruta, zdominowany
przez świeże, letnie owoce, takie
jak maliny i czerwone porzeczki,
z nutą karmelu i wanilii
SMAK:
delikatny, żywy, owocowy
SZCZEPY: 60% pinot noir, 18% pinot
meunier, 22% chardonnay
PODANIE: doskonały jako aperitif,
świetnie komponuje się
z owocami i deserami

ZAPACH: aromaty brzoskwini, konfitury

gruszkowej, miodu, piernika, bakalii

SMAK:
krągły, aksamitny i pełen słodyczy
FINISZ:
duża doza świeżości
SZCZEPY: 60% pinot meunier, 30% pinot

noir, 10% chardonnay

PODANIE: doskonale pasuje do foie gras,

serów pleśniowych, sałatek
owocowych i deserów zabajonych
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G.H.MUMM
CORDON ROUGE
Z KIELISZKAMI

G.H.MUMM
CORDON ROUGE

Wyjątkowy zestaw szampana G.H.Mumm
Cordon Rouge z dwoma kieliszkami stanowi
doskonały pomysł na prezent lub celebrowanie wspólnych chwil we dwoje.

Kompozycja co najmniej 77 crus, w której
dominuje pinot noir i zaznacza się obecność
chardonnay. Oryginalny szampan G.H.Mumm
Cordon Rouge jest idealny na wyjątkowe
okazje, więc proponowany jest w butelkach
o pojemnościach: 0,375 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l, 6 l, 9 l.

Szampan G.H.Mumm produkowany jest wyłącznie z najwyższej jakości winogron z regionu
Champagne, a owoce używane do jego produkcji są zbierane bez użycia maszyn.
Charakteryzuje go długoletnie dojrzewanie,
niska zawartość cukru, a także obfita bąbelkowość i bogaty bukiet owocowy. Od 1875 roku
wej jest jego
czerwona szarfa Legii Honoro
znakiem rozpoznawczym.
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ZAPACH: aromaty od brzoskwiń, moreli, liczi,

ananasa, przez wanilię, karmel
i drożdże, po suszone owoce
z miodem
SMAK:
intensywny, świeżych owoców
i karmelu
FINISZ:
okrągły
SZCZEPY: 45% pinot noir, 30% chardonnay,
25% pinot meunier
PODANIE doskonały aperitif, komponuje się
z białym mięsem i rybami oraz foie
gras

Perrier-Jouët to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych i prestiżowych
szampanów na świecie. Ten dom
szampański produkuje szampany w limitowanych ilościach, rezygnując z produkcji, gdy winogrona
w danym roczniku nie spełniają ich
oczekiwań. Wszystko w myśl zasady: liczy się jakość, a nie ilość.
To dążenie do perfekcji gwarantuje Perrier-Jouët należne mu miejsce
na najbardziej prestiżowych stołach, również królewskich dworów
Napoleona III czy królowej Wiktorii.
Odkąd księżniczka Grace z Monako
uznała butelkę z kultowym anemonem za ulubiony szampan, odtąd
Perrier-Jouët Belle Epoque towarzyszy eleganckim balom na całym
świecie.
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PERRIER-JOUËT
BELLE ÉPOQUE
BLANC DE BLANCS

PERRIER-JOUËT
BELLE ÉPOQUE ROSÉ

PERRIER-JOUËT
BELLE EPOQUE

ROCZNIK 2006

ROCZNIK 2008

Szampan delikatny, bogaty w smaku i zmy
słowy. Winogrona odmiany chardonnay nadają
mu elegancji i kwiatowej świeżości, zaś pełnia
aromatów czerwonych owoców z odmiany
pinot meuniers łączy się z bogactwem czer
wonych win pinot noir.

Szampan Perrier-Jouët to jeden z najbardziej
ekskluzywnych i prestiżowych szampanów na
świecie. Od samego początku swojego istnienia szampan Perrier-Jouët produkowany jest
w niewielkich ilościach, w myśl zasady „liczy się
jakość, a nie ilość”.

subtelna i czysta o odcieniu rosé
bogaty, zmysłowy
elegancki, kwiatowy, świeży
50% chardonnay, 56% pinot noir,
5% pinot meunier
PODANIE: serwować w temperaturze
od 10 do 12° C, zarówno jako aperitif,
jak i w połączeniu z różnorodnymi
potrawami: od dzikiego ptactwa
po desery

ZAPACH: białych kwiatów, z subtelną nutą

ROCZNIK 2004

Kwiatowa, pełna życia a przy tym delikatna
kompozycja odrywa od monotonii współczesnego życia. Hervé Deschamps, zaledwie siódmy mistrz piwnicy w całej historii
domu szampańskiego Perrier-Jouët, wybiera
wyłącznie wyselekcjonowane odmiany char
donnay, by stworzyć naprawdę wyjątkowego
szampana.
BARWA: jasnozłota z refleksami zieleni
ZAPACH: dominujące aromaty kwiatów

czarnego bzu, akacji i wiciokrzewu
oraz owoców cytrusowych
SMAK:
świeży, pikantny i orzeźwiający
FINISZ:
intensywnie mineralny
SZCZEPY: chardonnay
PODANIE: doskonały jako aperitif, pasuje do ryb,
serwowanie w temperaturze 10° C
podkreśli jego charakter
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BARWA:
ZAPACH:
SMAK:
SZCZEPY:

owocowo-imbirową
SMAK:
wytrawny, świeży, łagodny, o idealnie
zbalansowanej kwasowości; okrągły,
owocowy, jedwabisty
SZCZEPY: 50% chardonnay, 45% pinot noir,
5% pinot meunier
PODANIE: komponuje się z owocami morza,
doskonale uzupełniając lekko słony
smak langusty, pasuje do
wykwintnych białych wędlin

PERRIER-JOUËT
BLASON ROSÉ CITY BOX

PERRIER-JOUËT
GRAND BRUT CITY BOX

Blason Rosé to pierwszy różowy szampan,
stworzony przez Perrier-Jouët. To wyszukana
kompozycja 50 win szczepów pinot noir, pinot
meunier i chardonnay. Subtelny różowy kolor
jest efektem dodania niewielkiej ilości czerwonego wina z winogron pinot noir.

Grand Brut to doskonały szampan wytrawny,
wyśmienity wstęp do kwiatowego, intensywnego i wyszukanego stylu Maison. Szampan
urzeka żywym, jasnożółtym kolorem oraz
wyważonym i eleganckim aromatem kwiatów
i owoców. Uwagę przyciąga również ciekawie
zaprojektowana szata graficzna.

ZAPACH: aromat owoców granatu oraz

czerwonych pomarańczy, pięknie
uzupełniony o nuty kwiatowe
SMAK:
bogaty i złożony
FINISZ:
długi i intensywny
SZCZEPY: 50% pinot noir, 25% pinot meunier,
25% chardonnay
PODANIE: doskonały zarówno do aperitifu,
przystawki, jak i dania głównego,
i deserów; najlepiej smakuje
w temperaturze około 10-12° C;
komponuje się z łososiem, piersią
z kaczki lub jagnięciną
a także deserami

ZAPACH: świeży, owocowo-kwiatowy aromat,

wzbogacony odrobiną przypraw
z nutą wanilii
SMAK:
idealnie zbalansowany,
o gładkiej, przyjemnej strukturze
i lekko maślanej nucie
FINISZ:
zaskakujący, elegancki
SZCZEPY: 40% pinot noir, 40% pinot meunier,
20% chardonnay
PODANIE: doskonały w zestawieniu
ze skorupiakami, rybnym carpaccio
lub białym mięsem
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KONTAKT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I KORPORACYJNYCH:
JOANNA STEFAŃSKA
e - m a i l : JOANNA.STEFANSKA@PERNOD-RICARD.COM
t e l . + 48 798 454 872
WWW.PRESTIGESELECTION.PL
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