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CHAMPAGNE
NAJBARDZIEJ UWIELBIANY SZAMPAN ŚWIATA

OD 1743 ROKU

W 1743 roku Claude Moët, znany kupiec winiarski i pasjonat win, założył w Epernay swój własny dom szampański. W epoce,

która sztukę cieszenia się urokami życia doprowadziła do najwyższego rozkwitu, Moët miał ambicję uwieść arystokrację winami

przewyższającymi wszystkie inne. Dzięki niezwykłemu talentowi szybko zaczął odnosić sukcesy – szampany Moët trafiły na salony

arystokracji a w 1748 roku na dwór króla Francji, Ludwika XV. To tam Moët stał się ulubionym szampanem Madame de Pompadour,

mawiającej że „Szampan to jedyny trunek, po którym kobieta staje się jeszcze piękniejsza". Wkrótce Moët podbił również Europę,

stał się „ostatnim krzykiem mody" na dworach Wielkiej Brytanii (1750), Niemiec (1755) i Holandii (1760). Sztukę tworzenia

szampana doskonalili następcy Claude'a Moët. W 1814 jego wnuk, Jean-Rémy Moët, za wybitną jakość szampanów I rozsławianie

Francji otrzymał od cesarza Napoleona Bonaparte Krzyż Oficera Legii Honorowej. Napoleon odwiedzał Dom Szampański Moët

co najmniej trzykrotnie.
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Maison Moet  Chandon

Od niemal trzech wieków szampan Moët & Chandon wnosi swoją magię

do najwspanialszych światowych wydarzeń – od uroczystości dworu

w Wersalu po gale rozdania Oscarów, festiwale filmowe w Cannes, Berlinie

i Wenecji czy fetowanie zwycięzców Rajdu Monte Carlo. Jednocześnie

przez dekady Dom rozwijał swoją ekspertyzę i szampańskie savoir faire,

stając się wyznacznikiem jakości dla całej kategorii szampańskiej.

Dziś prezentuje to, co jest symbolem Francji: elegancję, styl i radość życia.

Delikatnie musujące bąbelki i orzeźwiający smak sprawiają, że jest idealnym

uzupełnieniem uroczystych wydarzeń. Uwielbiany przez celebrytów,

gwiazdy światowego kina oraz tych, którzy ze świętowania i cieszenia się

chwilą, potrafią uczynić sztukę. Wizytówką domu Moët & Chandon

jest szampan Moët & Chandon Brut Impérial – najbardziej wszechstronny

i uniwersalny wyraz szampana. Komponowany z nawet 200 win bazowych

Moët & Chandon Impérial łączy pełnię Pinot Noir z krągłością Pinot

Meunier i świeżością Chardonnay, którym zawdzięcza bogate nuty

czerwonych owoców, cytrusów I białych kwiatów a takż subtelne nuty

korzenne i mineralne świętowania i cieszenia się chwilą potrafią uczynić

sztukę.



MOËT & CHANDON IMPÉRIAL MOËT & CHANDON ROSÉ IMPÉRIAL MOËT & CHANDON NECTAR IMPÉRIAL

Moët & Chandon Impérial to wizytówka Domu

Szampańskiego Moët & Chandon. Odzwierciedla

różnorodność i komplementarność trzech szczepów

szampańskich winogron, a także bogactwo najlepszych

winnic regionu. Cechują go delikatnie musujące bąbelki

i orzeźwiający smak, który zapewnia intensywna

owocowość jabłka, brzoskwini oraz aromaty cytrusów.

Całości dopełniają ciepłe aromaty brioszki i kwiatów

lipy.

Moët & Chandon Nectar Impérial to szampan z grupy demi-sec

(półwytrawny). Nectar Impérial jest to intensywne wino niosące

zapach suszonych owoców (fig, rodzynek, moreli) oraz cynamonu.

Pozostawia smak miodu i migdałów. Uznawany za najdoskonalszego

przedstawiciela szampanów odmiany demi-sec. Jego zrównoważona

dojrzałość i owocowy smak czynią z niego doskonałe wino do deserów.

Moët & Chandon Rosé Impérial to najbardziej uwodzicielski

wyraz stylu marki Moët & Chandon. Rosé Impérial ma

olśniewający różowy kolor powstały w wyniku dodania

do kompozycji odrobiny czerwonego wina z purpurowymi

refleksami świetlnymi. Wytrawny, o owocowym smaku

z dominującym aromatem poziomek. Idealny do prostych

potraw, ale zarazem o intensywnym zapachu, smaku i kolorze.
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MOËT & CHANDON GRAND VINTAGE 2013

MOËT & CHANDON GRAND VINTAGE ROSÉ 2013
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MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL ROSÉ

Ice Impérial stworzono specjalnie z myślą o orzeźwiających koktajlach

serwowanych z lodem i naturalnymi dodatkami. Jego żywioł to

spontaniczna letnia zabawa, radość odkrywania i eksperymentowania.

Ice Impérial to szampan półsłodki (dosagé cukru 45g/l). Najlepiej

podawać go w dużym kieliszku do czerwonego wina, na lodzie i z którymś

z ulubionych dodatków — listkiem mięty, plasterkiem świeżego ogórka,

skórką limonki lub białego grejpfruta, z cienkim plasterkiem imbiru,

nasionami kardamonu lub z owocami: truskawkami, malinami, mango

lub ananasem.

W latach wyjątkowych zbiorów winogron, dom szampański Moët & Chandon poza flagowym, najbardziej

uwielbianym szampanem świata od 1743r. — Brut Impérial, tworzy kolekcję szampanów rocznikowych

Szampany te tworzone są z najwyższej jakości win pochodzących wyłącznie z jednego zbioru, odzwierciedlając

unikalność i historię danego roku. Rocznik 2013 przyniósł bardzo wymagające warunki dla regionu Szampanii.

Bardzo niska średnia temperatur oraz wysoka ilość opadów sprawiły, że zbiory rozpoczęły się dopiero

w październiku. Ostatnie zbiory październikowe wystąpiły w 1991 roku. Doskonale obrazuje to wyzwanie,

jakim było stworzenie rocznikowego wina oddającego charakter 2013 roku. Szampan dostępny w wersji

Blanc oraz Rosé.

- Moët & Chandon Grand Vintage.



CHAMPAGNE

Być może tylko kobieta mogła stworzyć dom szampański, który do dziś jest symbolem radości, przewrotnej błyskotliwości, lekkości

i emocjonującej pasji życia. Madame Clicquot, pierwsza kobieta, która poprowadziła dom szampański, to postać wyjątkowa – śmiała

innowatorka i perfekcjonistka, pełna energii, wyobraźni i pasji, jedna z najbardziej ambitnych businesswoman w historii. Jej energię

i charyzmę oraz charakter szampana oddaje słoneczna i prowokująco radosna, żółta etykieta Veuve Clicquot. To także symbol stylu

życia – nowoczesnego, spontanicznego i ekscytującego, z przewrotnym przymrużeniem oka i orzeźwiającą nonszalancją.
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W 1805 roku Madame Clicquot owdowiała i w wieku zaledwie 27 lat przejęła

istniejący od 1772 roku dom szampański, przemianowany później na

Veuve Clicquot (fr. veuve – wdowa). Jej motto „Tylko jedna jakość. Najwyższa."

jest dewizą Veuve Clicquot do dziś. Madame Clicquot zawdzięczamy wiele

innowacji: od stołu do przekręcania leżakujących butelek, poprzez prawną

ochronę marki, aż do produkcji szampanów Rosé i rocznikowych. "Od dziś nie

piję niczego innego!" – miał oświadczyć car Aleksander I, gdy w 1812 roku

spróbował szampana od Madame Clicquot. A gdy w 1814 roku do Rosji

dotarła partia rocznika 1811 (zwanego Rocznikiem Komety z powodu

komety widocznej wtedy nad Francją), carski dwór, arystokraci a nawet Puszkin,

Czechow i Gogol zakochali się w szampanie Clicquot – podobnie, jak koneserzy

w tak wielu innych krajach. Ostatecznie to nie Napoleon podbił Rosję I świat

Charakterystyczny finezyjny styl szampanów Veuve Clicquot uzyskuje się przez

kupaż dziesiątek win bazowych z trzech odmian winogron, z przewagą Pinot Noir.

By osiągnąć pełnię smaku i aromatu, szampany dojrzewają od 3 do 10 lat

w kredowych piwnicach ciągnących się pod miastem Reims. Veuve Clicquot

często porównywano do pięknej kobiety – mówi się więc, że Pinot Noir daje tej

piękności szkielet, czyli moc, Pinot Meunier to mięśnie, którym zawdzięcza ona

esencję, zaś Chardonnay to perfumy niosące świeżość i uwodzicielską delikatność.

Veuve Clicquot to nie tylko wspaniale skomponowany szampan lecz także

kwintesencja radosnego, spontanicznego i emocjonującego stylu życia.

Towarzyszy głośnym światowym wydarzeniom kulturalnym I sportowym,

między innymi najwyższej rangi turniejom Polo i golfa, czy pokazom klasycznych

samochodów sportowych na torze wyścigowym Goodwood w Wielkiej Brytanii

– wszędzie, gdzie kieliszek orzeźwiającego szampana podkreśla niecodzienne

emocje, z odrobiną szaleństwa i twistem w stylu Veuve Clicquot.

– lecz Madame Clicquot.



VEUVE CLICQUOT

YELLOW LABEL BRUT

VEUVE CLICQUOT

DEMI-SEC

VEUVE CLICQUOT

BRUT ROSÉ

Kwintesencja stylu marki Veuve Clicquot. Wino najwyższej jakości

z dominującym szczepem Pinot Noir określającym strukturę, siłę

i intensywność Veuve Clicquot Brut. Kompleksowość zbudowana

dzięki odpowiedniej proporcji win z rezerwy, które stanowią do 35%

kompozycji. Już pierwszy łyk dostarcza tak charakterystycznej

dla Veuve Clicquot Brut świeżości będącej jedynie wstępem

do niezwykłej symfonii owocowych smaków. Veuve Clicquot Brut

sprawia, iż życie nabiera cech elegancji, śmiałości i pasji.

Szampan półwytrawny uznawany za najbardziej klasyczny

w całym portfolio Veuve Clicquot. Wynika to z faktu, iż od

początku istnienia marki, aż do roku 1900 preferowanym

smakiem szampana było wino słodkie. Do dziś Veuve Clicquot

Demi-Sec postrzegany jest jako niezastąpiony dodatek

do deserów. Spożywany oddzielnie sam w sobie stanowi

doskonałe zwieńczenie posiłku. Aromatom dojrzałych

i kandyzowanych owoców towarzyszą nuty tostowe. Świeżość

szampana zapewnia delikatna kwasowość.

Szampan Veuve Clicquot Rosé nazywany jest różową wariacją na temat

Veuve Clicquot Brut. Powstaje z połączenia Veuve Clicquot Brut

i w 12% czerwonego wina pochodzącego z najlepszych Crus w górach

Reims. Tym samym oddaje jakość i niezwykłe cechy Veuve Clicquot Brut:

doskonałą strukturę i świeżość. Dominują aromaty maliny, poziomki

i wiśni, wyczuwalny jest też aromat suszonych owoców. Veuve Clicquot

Rosé to szampan niezwykły, towarzyszący najbardziej romantycznym

i niezapomnianym momentom.
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VEUVE CLICQUOT

EXTRA BRUT EXTRA OLD

LA GRANDE DAME

LA GRANDE DAME ROSÉ
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Szampan odkrywający wcześniej nieznane terytoria winiarskie.

Extra Brut Extra Old powstaje wyłącznie z win rezerwowych,

które dwukrotnie leżakują w butelkach. Niski dosage przynosi

idealną równowagę między intensywnością, świeżością

i jedwabistością. Kwintesencja stylu domu Veuve Clicquot

w najczystszej ekspresji.

Szampan Veuve Clicquot La Grande Dame powstał w hołdzie Madame Clicquot.

Stworzony na 200-lecie domu szampańskiego w 1972r., szampan uosabia

najlepsze wina powstałe z winogron Pinot Noir Grand Cru. Niezwykle rzadki

i delikatny, o wybitnym potencjale starzenia. Spędza minimum 10 lat na osadzie. 



CHAMPAGNE
PIERWSZY DOM SZAMPAŃSKI NA ŚWIECIE

Historia Ruinart sięga niemal 300 lat wstecz, kiedy to Nicolas Ruinart stworzył pierwszy na świecie dom szampański. Tym samym

urzeczywistnił ambicje i marzenia swojego wuja, benedyktyńskiego mnicha Doma Thierry Ruinarta. Thierry Ruinart był prawdziwym

pionierem i śmiałym wizjonerem, który już na początku XVIII wieku przewidział sukces szampana, lecz potrzebował królewskiego

dekretu, by urzeczywistnić swoją misję. Wreszcie w 1728 roku król zaaprobował transport wina w butelkach, które dotychczas

mogło być przewożone wyłącznie w beczkach, i otworzył tym samym drogę wspaniałej karierze szampana.
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Winnice Ruinart

Szampan Ruinart kryje w sobie pasję i tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Misją marki Ruinart jest dążenie do winiarskiej doskonałości poprzez kultywowanie

kunsztu założyciela domu Ruinart w produkcji wina wyłącznie z najlepszych winogron

Chardonnay, zwanych „złotymi gronami Ruinarta". Ruinart jest pierwszym domem

Tworzenie szampana Ruinart rozpoczyna się od selekcjonowania najlepszych winogron

i tworzenia szlachetnych win bazowych, poprzez ocenę ich potencjału starzenia I nut

smakowych, następnie kompozycję szampana, aż po wieloletnie dojrzewanie. Każdy

z tych doprowadzonych do perfekcji procesów przebiega zgodnie z metodami

wypracowywanymi przez wiele pokoleń mistrzów. Zabutelkowane wina dojrzewają

od 3 do 12 lat w chłodnym, podziemnym mroku historycznych kopalń kredy, gdzie czas

Ruinart to pełna pasji, wizjonerska marka o wspaniałym dziedzictwie, od dziesięcioleci

blisko związana ze światem sztuki. Już w 1895 roku Andreé Ruinart zwrócił się

do wybitnego artysty Alfonsa Muchy z prośbą o przygotowanie plakatu reklamowego.

Dziś dom szampański Ruinart współpracuje z wybitnymi artystami i uczestniczy

w międzynarodowych wydarzeniach takich jak Art Basel, ARCO, Carré Rive Gauche,

London Design czy Miami Art Basel. Sama butelka Ruinart uznawana jest za jedną

z najpiękniejszych w szampańskiej kategorii, a wariant Blanc de Blancs za jeden

z najwybitniejszych w swoim rodzaju. Ruinart łączy ponadczasową elegancję,

współczesny szyk oraz francuską art de vivre.

szampańskim, który uzyskał we Francji tytuł zabytku historycznego.

powoli uszlachetnia szampana i nadaje mu głębię.



RUINART BLANC de BLANCS

Ruinart Blanc de Blancs to szampan wytworzony w 100% z winogron szczepu Chardonnay,

wyłącznie z premier crus. Wino charakteryzuje się świetlistym, lekko złotym kolorem

i delikatnymi bąbelkami unoszącymi się w nieprzerwanej prostej linii. Ruinart Blanc de Blancs

łączy nuty świeżych owoców, głównie cytrusów i ananasa z aromatami białych kwiatów

i przypraw (imbir i kardamon). Blanc de Blancs ma czysty, dobrze zdefiniowany smak

z orzeźwiającym zakończeniem bogatym w aromaty białych brzoskwiń i nuty cytryny.

Jest niezastąpiony jako aperitif w letnie popołudnia. Idealnie komponuje się z owocami morza,

takimi jak ostrygi czy krewetki, grillowaną solą czy sashimi.

RUINART ROSÉ

Ruinart Rosé prezentuje wysublimowany złoto-różowy kolor, przy akompaniamencie

wyjątkowo delikatnych bąbelków, które wędrują w górę kieliszka w niezwykle smukłej,

prostej linii. Aromat wina jest łagodny, subtelny i świeży, zdominowany przez nuty wiśni

i świeżo zebrane czerwone jagody. Wino wyjątkowo dobrze zbalansowane, przepysznie

owocowe i łagodne, wspaniale odświeżające z każdym łykiem. To Cuvée jest niezastąpione

jako wieczorny aperitif. Jego delikatne, owocowe nuty doskonale łączą się z andaluzyjskim

gaspacho czy sashimi przyrządzonym ze świeżego tuńczyka. Delikatność i elegancja tego

wariantu jest następstwem wysokiej zawartości Chardonnay (45%). Przewaga Pinot

Noir (55%) i 19% czerwonego wina, zapewniają delikatny owocowy smak.

Dostępny także w wersji Second Skin - opak owaniem prezentowym chroniącym szampana

przed promieniami słońca wykonanym w 100% recyklowalnego papieru minimalizującym

negatywny wpływ na środowisko.

Dostępny także w wersji Second Skin - opakowaniem prezentowym chroniącym szampana przed

promieniami słońca wykonanym w 100% recyklowalnego papieru minimalizującym negatywny

wpływ na środowisko.
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Dom Ruinart jest odą stylu blanc de blancs i czystej elegancji chardonnay.

Początkowo sugeruje mineralność, a następnie zaskakuje zwrotem

w kierunku cytrusowej świeżości. Winogrona chardonnay, pochodzące

z winnic Grand cru w Côte des Blancs i Montagne de Reims, nadają

wyjątkową finezję, podczas gdy wieloletnie dojrzewanie w piwnicach

Ruinart nadaje imponującą intensywność aromatyczną.

DOM RUINART„R” de RUINART

"R" de Ruinart jest niezwykłym sposobem łączenia dwóch szczepów winogron. To złoty

i orzeźwiający szampan z subtelnym aromatem białych owoców. Jest to wyjątkowy aperitif

do posiłków, w których szampan jest jedynym serwowanym winem. W zapachu dominują nuty

gruszki, moreli, białej brzoskwini, wyczuwalne są także orzechy laskowe i świeże migdały,

a także aromat akacji. Kwiatowo-pikantne nuty płynnie przechodzą w maślany smak brioszki

i herbatników, co dodaje winu złożoności. "R" de Ruinart to doskonale wyważony szampan

o długim finiszu, bogatym w aromaty dojrzewających owoców. Jest wspaniałym

wprowadzeniem do świata tego najstarszego z Domów Szampańskich Ruinart.



CHAMPAGNE
ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE KOŃCZY SIĘ SZAMPAN

Krug to dla wielu koneserów szampana prawdziwa legenda. Twierdzą oni, że nie ma wspanialszej marki szampana.

Na świecie znajdziemy ekskluzywną rzeszę entuzjastów określających się mianem „wielbicieli Kruga”. Oddaje to fascynację,

którą szampany Krug wzbudzają wśród znawców.
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Krug to majestatyczny, bogaty i unikalny szampan dla koneserów doceniających

wyjątkowość i indywidualizm. Tajemnica szampanów z piwnic Krug tkwi w wyjątkowym

procesie kreacji skupionym na absolutnej atencji dla szczegółów. Dom szampański Krug

od 1843 roku uczynił swą złotą zasadą bezkompromisowo perfekcjonistyczne

nastawienie swego założyciela, pasjonata oddanego poszukiwaniu absolutnej

doskonałości w sztuce winiarskiej – Josepha Kruga. Ten pochodzący z Nadrenii-Palatynatu

winiarz terminował wcześniej przez dziewięć lat u wybitnych mistrzów w Szampanii,

badając ich metody i poszukując syntezy najlepszych elementów ich sztuki. Celem, który

sobie postawił, było osiąganie niezmiennie najwyższej jakości szampana bez względu

W 1848 Joseph Krug przekazał wypracowane tajniki tworzenia szampana szczegółowo

spisane w legendarnym wiśniowo-czerwonym notesie. Notatnik, do dziś pieczołowicie

przechowywany przez następców mistrza, jest symbolem kontynuacji wielkiej tradycji

i przywiązania Domu Szampańskiego do zdobywanej od pokoleń wiedzy i wtajemniczenia.

Dom Szampański Krug jest pierwszym Prestige Cuvée i do dziś prowadzony jest przez

Tajemnicą smaku szampanów Krug jest przede wszystkim sztuka doboru najlepszych win

jednoszczepowych pochodzących z różnych parceli. Każde wino bazowe nadaje finalnemu

szampanowi swój niepowtarzalny charakter i specyficzne niuanse smakowe. Razem

składają się one w finalnej kompozycji na unikalną złożoność, pełnię i wyszukaną harmonię

Krug Grande Cuvée jest efektem setek degustacji nowych win bazowych z winogron

zebranych z 250 winnic Krug, a także prawie 150 win rezerwowych, z których niektóre

mają ponad 15 lat. Ta wyjątkowa gama win oraz sztuka kompozycji stanowi tajemnicę

tworzenia najbardziej złożonej i bogatej ekspresji Krug Champagne.

na tak typowe dla Szampanii coroczne wahania pogody.

tę samą rodzinę.

szampanów Krug.



KRUG GRANDE CUVÉE KRUG ROSÉ KRUG VINTAGE

Unikalna ekspresja Domu Szampańskiego Krug. Każdy

 kolejny Krug Vintage posiada swój niepowtarzalny charakter,

pozwalający odkrywać wyjątkowość danego zbioru. Każdy

kolejny rocznik opowiada nową historię.

Najdoskonalsza ekspresja stylu Domu Szampańskiego Krug.

Jest wynikiem połączenia ponad 50 win z trzech odmian winogron:

Pinot Noir, Meunier i Chardonnay, pochodzących z 25 winnic

i z sześciu do dziesięciu zbiorów z różnych, najlepszych roczników.

Charakteryzuje się głębokim złotym kolorem. W zapachu królują

aromatykwiatów, dojrzałych i suszonych owoców, piernika

i cytrusów. W smaku wyczuwalny orzech laskowy, nugat, miód,

brioszka.

Swoista prowokacja, zmysłowość, pełnia emocji a także

intensywność połączona z elegancją. Krug Rose ma nietypowy,

różowo-złoty kolor. Cechuje go wyjątkowo szeroka, dla

różowego szampana, paleta aromatyczna – od maliny,

brzoskwini przez nuty kuminu, anyżu do fiołków. Znajdziemy

w nim również aromaty morwy, pieprzu, imbiru, czerwonej

porzeczki czy różowego grapefruita. Wino ma długi, złożony

finisz.

16



KRUG CLOS du MESNIL KRUG CLOS d’AMBONNAY
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*assemblage - technika mieszania win z różnych szczepów winogron, różnych winnic i roczników w celu uzyskania najwyższej harmonii i wyrafinowania smaku szampana.

Szampan – legenda. Wyjątek od świętej zasady „assemblage" Krug'a. Tworzy go jedna odmiana

winogron – Chardonnay, jeden rocznik i tylko jedna winnica – Clos du Mesnil. Bukiet zapachowy

Clos du Mesnil składa się z bogatych i dojrzałych aromatów kandyzowanych cytrusów, miodu

oraz czekoladki nugatowej. Niezwykle świeży i perlisty. Aromaty pralin, orzecha laskowego,

imbiru, przypraw. W smaku wyczuwalna pigwa i aromaty miodu.

Najcenniejszy klejnot w kolekcji Krug'a. Tworzy go jedna odmiana winogron

– Pinot Noir, jeden rocznik i tylko jedna winnica – Clos d'Ambonnay. Wino

ma charakterystyczny złoty kolor z odcieniami czerwieni. W bukiecie

zapachowym odnajdziemy francuską brioszkę, prażone migdały, przyprawy

korzenne oraz czerwone owoce, czarną porzeczkę, suszone owoce i karmel.

W smaku obok czerwonych owoców i brioszki wyczuwalne są nuty lukrecji.



CHAMPAGNE
Dom Pierre Pérignon

„PIJĘ GWIAZDY!”

W 1668 roku młody benedyktyński mnich, Dom Pierre Pérignon, objął w tysiącletnim już wówczas opactwie

Saint Pierre d'Hautvillers stanowisko kwestora oraz pieczę nad wytwarzanymi tam winami. Dzięki twórczej pasji,

wizjonerstwu i bezkompromisowemu perfekcjonizmowi wypracował podstawy metody szampańskiej i stworzył

nową kategorię wina – szampana, jeden z najbardziej cenionych i pożądanych alkoholi świata. Dom Pierre Pérignon

jest uważany za duchowego ojca szampana a dom szampański Dom Pérignon jest do dziś wierny jego ideom.
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Opactwo w Hautvillers

Dom Pérignon jest szampanem wyłącznie rocznikowym, Vintage. Każdy rocznik jest

w całości tworzony z winogron zebranych w jednym roku i tylko w latach gwarantujących

wyjątkowe właściwości winogron. Zbiory pochodzą wyłącznie z 17 najlepszych winnic

Grand Cru oraz legendarnej Hautvillers Premier Cru. Magicznym momentem w kreacji

rocznika jest assemblage, gdy Chef de Cave Richard Geoffroy  komponuje idealne

dla rocznika proporcje pomiędzy winami bazowymi z odmian Pinot Noir I Chardonnay

z różnych crus. Każdy Dom Pérignon jest więc odrębnym dziełem sztuki, w każdym

roczniku wyrażającym napięcie i równowagę między indywidualną osobowością rocznika

Od ponad 300 lat, gdy szampany Dom Pérignon zyskały rozgłos na dworze Ludwika XIV,

Króla Słońce, nie przestają inspirować i uwodzą także wyobraźnię kreatorów I artystów.

Współcześnie z inspiracji Dom Pérignon tworzyli artyści tak oryginalni jak Jeff Koons,

Karl Lagerfeld, David Lynch, Frank Gehry, Mark Newson i wielu innych. Wyjątkowość

tego wina oddaje dewiza domu szampańskiego, która wyraża nie tylko charakter

szampana Dom Pérignon, ale i wartości, którymi kierują się jego twórcy I wielbiciele

– THE POWER OF CREATION. Dom Pérignon jest obecnie jedną dziesięciu najbardziej

Styl Dom Pérignon cechuje przede wszystkim eteryczna lekkość I jedwabistość,

osiągnięt dzięki idealnej równowadze między świeżością i dojrzałością, jak I między

szczepami Chardonnay i Pinot Noir. Ta równowaga i harmonia nut smakowych, wraz

z unikalnym potencjałem starzenia, skutkuje satynową, eteryczną strukturą, cenioną

przez koneserów na całym świecie.

a ponadczasowym stylem Dom Pérignon.

pożądanych luksusowych marek na świecie.



DOM PÉRIGNON VINTAGE 2012 DOM PÉRIGNON ROSÉ VINTAGE 2008

Dom P rignon Vintage 2012 to ekspulsywna harmonia ukazująca wyjątkową historię pojedynczegoé

rocznika. 2012 był rokiem wielu niefortunnych zdarzeń: głębokie mrozy zimą i wiosną, ulewne deszcze,

burze gradowe, zimniejsze okresy w kwietniu i intensywne fale upałów w lecie. Ciepło i suchy klimat

złagodził wszelkie obawy o zdrowie winogron i sprzyjały dojrzewaniu owoców. Efektem zmian

pogodowych jest idealna równowaga i harmonia - między świeżością a hojnością.

20

Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 jest częścią tzw. słonecznej dekady. Rok 2008 przyniósł szarą

i zachmurzoną wiosnę i lato. Brak ciepła i słońca już zdawał się przynieść nieodwracalne zmiany,

gdy wtem, tak jak w 2000 czy 2006 roku i mitycznym roczniku 1996 – wrześniowe słońce i wiatry

całkowicie odwróciły sytuację. Niecierpliwie wyczekiwana dojrzałość winogron przebiła się,

kwitnąc z niespotykaną równowagą wysokich tonów. Rocznik Dom Pérignon Rosé Vintage 2008

został oceniony na notę 99/100 przez Jamesa Sucklinga.



DOM PÉRIGNON P2 2003

Dom Pérignon Plénitude 2 to drugie życie Dom Pérignon cierpliwie wzniesione

na nowy poziom. Po około 15 latach powolnej przemiany na osadzie w piwnicach,

Dom Pérignon rozszerza swoją energię i wznosi się do prawdziwego szczytu

promiennej, wibrującej energii. Rok 2003 to wyraz dużego ryzyka Domu, który jako

jeden z nielicznych ogłosił rocznik mimo najwcześniejszych zbiorów od 1822 roku. 
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Rozpoczęta we Francji historia marki jest przykładem niezrównanej wiedzy winiarskiej i prawdziwej pasji do sztuki tworzenia.

CHAMPAGNE
ZŁOTY SYMBOL SUKCESU I ŚWIĘTOWANIA
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Szampan Armand De Brignac jest tworzony z rzemieślniczą starannością

przez zaledwie ośmioosobowy zespół. Obecnie współwłaścicielem marki

jest uznany raper Jay Z. Każda butelka Szampana Armand de Brignac

jest robiona ręcznie – począwszy od tłoczenia winogron, poprzez proces

tworzenia wina, skończywszy na ręcznym zdobieniu butelek . Stosunkowo

mały rozmiar dom szampańskiego i niewielka liczba osób pracujących

przy produkcji Armand de Brignac podkreślają unikalny, niemal personalny

charakter każdej butelki . Producenci i właściciele – rodzina Cattier

– zajmują się produkcją Szampana od 1763 roku . Piwnice Armand de Brignac

sięgają 30 metrów w głąb ziemi i są jednymi z najgłębszych piwnic w Szampanii .
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ARMAND DE BRIGNAC
BRUT GOLD GIFT BOX

ARMAND DE BRIGNAC 
ROSÉ

Armand de Brignac Gold to doskonała kompozycja

odmian szampańskich: 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir

i 20% Meunier. Bogaty i doskonale zbudowany szampan

o lekkim kwiatowym aromacie i soczystym owocowym

charakterze. Wyjątkowo perlisty z kremową teksturą

i długim, głębokim finiszu. Twórcą niezwykłego sukcesu

Armand de Brignac jest amerykański raper Jay-Z, który jest

obecnie współwłaścicielem marki. Ręcznie zdobiona butelka

zamknięta jest w wyjątkowej ekskluzywnej drewnianej

skrzynce.

ARMAND DE BRIGNAC
BRUT GOLD SLEEVE

Armand de Brignac Gold to doskonała kompozycja

odmian szampańskich: 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir

i 20% Meunier. Bogaty i doskonale zbudowany szampan

o lekkim kwiatowym aromacie i soczystym owocowym

charakterze. Wyjątkowo perlisty z kremową teksturą

i długim, głębokim finiszu. Twórcą niezwykłego sukcesu

Armand de Brignac jest amerykański raper Jay-Z, który jest

obecnie współwłaścicielem marki. Ręcznie zdobiona butelka

chroniona jest podczas transportu dzięki dedykowanej

welurowej torebce.

Armand de Brignac Rosé to wyjątkowy szampan skomponowany

z 50% Pinot Noir,  40% Meunier i  10% Chardonnay.

Charakteryzuje się piękną, łososiową barwą oraz pełnym

bukietem z akcentami świeżych, soczystych truskawek

i porzeczek. W tle pojawiają się nuty lekko wędzone, dymne,

w ustach wyczuwalne są czerwone owoce przy jednoczesnym

długim, aromatycznym finiszu. Twórcą niezwykłego sukcesu

Armand de Brignac jest amerykański raper Jay-Z, który jest

obecnie współwłaścicielem marki. Ręcznie zdobiona butelka

chroniona jest podczas transportu dzięki dedykowanej

welurowej torebce.



APERITIF
PIERWSZY SMAK LATA

CHANDON Garden Spritz:
pyszny, orzeźwiający Spritz.

CHANDON Garden Spritz przywołuje na myśl cudowne, skąpane w słońcu lato spędzane na spotkaniach z przyjaciółmi.

Jest wyrafinowany, ale jednocześnie autentyczny. Prosty, acz intrygujący. Do jego wykonania użyto połowę cukru zazwyczaj

spotykanego w spritzach, nie ma w nim też sztucznych aromatów ani sztucznych barwników. Jest po prostu naturalnie pyszny.

W CHANDON Garden Spritz do naszego wyjątkowego wina musującego dodaliśmy unikatowy akcent - nasz własny wytrawny likier

pomarańczowy, wytwarzany ręcznie z lokalnych owoców, ziół i przypraw. Wykorzystaliśmy nasz sekretny przepis rzemieślniczy,

aby stworzyć napój gotowy do podania i podzielenia się z innymi. Najlepiej podawać go z lodem, kawałkiem suszonej pomarańczy

i gałązką rozmarynu. 
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BIERZEMY
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NAJLEPSZE SKŁADNIKI NA DOSKONAŁY SPRITZ

Pyszne, najwyższej jakości wytrawne wino musujące, wykonane z winogron

Chardonnay, Pinot Noir i Semillon, uprawianych na wysokości około 1000 m.n.p.m.

w naszej winnicy w Mendozie. Tutaj terroir i klimat w naturalny sposób sprzyjają

świeżości, dojrzałości i kwasowości, które są dla nas tak ważne. Wino jest

wytwarzane przy użyciu naszej metody powolnej fermentacji Charmata, aby

zachować tak istotny dla nas, prawdziwie owocowy charakter. 

Nasz domowy, wytrawny likier pomarańczowy o wyrazistym, aromatycznym

i orzeźwiającym charakterze. Wytwarzamy go z idealnie dojrzałych pomarańczy

odmiany Valencia, uprawianych w sposób zrównoważony i bez użycia pestycydów

w gospodarstwie w Entre Rios w północno- wschodniej Argentynie przez jedną

rodzinę już od trzech pokoleń. Po obraniu pomarańczy, część skórki suszymy

w piecu, a do naszego napoju trafia trochę suszonej i trochę świeżej. Macerujemy

skórki w brandy z winogron, dodając kompozycję ziół i przypraw z najlepszych

terroir świata. Tak powstaje wyśmienity likier z gorzkich pomarańczy.

Po zmieszaniu z naszym winem musującym, w butelce nastaje lato. 

Lód, suszony plaster pomarańczy, gałązkę rozmarynu i zapraszasz przyjaciół. 

A potem wznosisz toast - jaki tylko chcesz.

DODAJEMY

TY DODAJESZ



Garden Spritz to połączenie niezwykłego wina musującego z wyjątkową recepturą bitters'a

powstałego z lokalnie uprawianych świeżych pomarańczy. Nasze owoce są macerowane

ze skórkami suszonych pomarańczy, ziołami oraz przyprawami, które starannie wybraliśmy

Przybliżamy naturę: ciesz się, odkrywaj i pamiętaj, nasz Spritz jest w 100% naturalny.

Bez sztucznych aromatów i bez sztucznych barwników na każdym etapie produkcji.

W Garden Spritz używamy tylko połowę cukru, który znajdziesz w innych Spritz'ach,

tym samym uczyniliśmy go prostym i naturalnie pysznym.

CHANDON GARDEN SPRITZ

Przygotowany do schłodzenia, przygotowany do dzielenia.

spośród najlepszych terroir na świecie.
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WINES

Sacha Lichine, urodzony w jednej z największych rodzin bordoskich zakupił winnice Château d'Esclans w 2006r.

Następnie w roli winemakera zatrudnił Patricka Léona, który przez ponad 20 lat był głównym twórcą win Mouton-Rothschild

– winnicy należącej do tzw. Wielkiej Piątki Bordeaux (pięciu najlepszych winnic Bordeaux z cenami win oscylującymi

ponad 2500 euro. Wspólnie stworzyli największe wino rosé Prowansji, kolebka win rosé i zostali pionierem tej kategorii

dzięki innowacjom i przeniesieniu wieloletniemu know how produkcji win Bordeaux do Prowansji.
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Dziś główna etykieta – Whispering Angel – jest największą marką win różowych premium.

Niekwestionowany lider na rynku USA, dystrybuuowany w ponad 108 krajach na świecie. 

Château d’Esclans to wizja Sacha Lichine, który urodził się w jednej z najwybitniejszych

rodzin świata wina: ojciec Sachy był nazywany „Papieżem wina”. Sacha, po zakupie winnic

sprowadził na pokład Patricka Léona, który przez 20 lat był głównym winemakerem

Château Mouton-Rothschild. Wspólnie w 2006 r. postanowili stworzyć niekwestionowane

Proces tworzenia wina korzysta z niezrównanej ekspertyzy oraz najnowszych technologii,

takiej jak maszyny do sortowania winogron za pomocą tzw. oka optycznego czy innowacyjny

proces wyciskania soku pod gazem obojętnym, by uniknąć utleniania. Château d’Esclans

jest również jedyną posiadłością, która wykorzystuje 600-litrowe beczki z francuskiego

dębu tzw. demi-muid, które indywidualnie kontrolują temperaturę podczas fermentacji.
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jakościowe wina rosé i wkrótce zostali pionierem tej kategorii win.



THE PALE WHISPERING ANGEL
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Pierwsze wino rosé klasy premium pochodzące z winnicy

Château d'Esclans. Tworzone jest z najwyższej jakości winogron

w regionie. Whispering Angel to ikona klasycznego różowego

wina pochodzącego z apelacji Côtes de Provence. Mieszanka

odmian, głównie szczepu Grenache, wraz z Cinsault, Syrah

i Vermentino. Uwielbiane przez miłośników na całym świecie,

wino o sugestywnych smakach grejpfruta i cytrusów w połączeniu

z orzeźwiającą kwasowością.

Wino nazwane na cześć Baldego, różowego koloru. The Pale by

Sacha Lichine uosabia wszystkie cechy Rosé z Prowansji. Jest

wyraziste zarówno w środku, jak i na zewnątrz i niesie ze sobą

wielką aromatyczną świeżość w nosie, po której następują bardziej

subtelne, owocowe nuty na podniebieniu. The Pale to wyrazista,

aromatyczna, elegancka mieszanka winogron Grenache, Cinsault

i Syrah, które rosną równolegle do wybrzeża Morza Śródziemnego,

gdzie ich słona, skąpana w słońcu gleba nadaje winu wytrawny,

ale owocowy charakter.
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Château d'Esclans Rock Angel jest doskonałym różowym

aperitifem i winem, które cieszy się wszechstronnością

Château d'Esclans Rock Angel jest blendem szczepu

Grenache i niezbyt często spotykanych winogron Rolle.

Wino charakteryzują delikatne nuty pestkowych owoców

i ziół prowansalskich z długim, wytrawnym finiszem. 

ROCK ANGEL

połączeń z szeroką gamą wyśmienitej kuchni.

LES CLANS

Les Clans jest ekskluzywnym wydaniem winiarni Chateau D'Esclans.

Charakteryzuje się brzoskwiniową, ciepłą barwą z łososiowymi refleksami.

Na podniebieniu jest niezwykle gładkie i złożone. Jego smak prowadzi

przez nuty imbiru, ananasa, aż do delikatnego finiszu z niuansami śmietanki



WINES
BOGACTWA ŚWIATA

ZAMKNIĘTE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WINACH
ESTATES & WINES

Misją Estates & Wines zawsze było dążenie do tworzenia tak doskonałego wina, jak to tylko możliwe. Każdy krok procesu tworzenia

Estates & Wines w swoim dorobku posiada takie marki win jak Cloudy Bay, Terrazas oraz Numanthia. Doświadczeni winiarze wyznają

zasadę, że o charakterze i wybitnej jakości wina decydują przede wszystkim cechy gleby, niepowtarzalny klimat w regionie pochodzenia

i staranne metody uprawy i produkcji, pozwalające na wydobycie pełnego potencjału ściśle wyselekcjonowanych szczepów winogron.

Potwierdza to każda butelka od Estates & Wines.

służy uzyskaniu w pełni zharmonizowanego wina o wyszukanym aromacie i niezapomnianym finiszu.
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Numanthia - to wspaniała argentyńska winiarnia

założona została w 1998 r. przez rodzinę Eguren

z prowincji La Rioja, jej misją jest produkowanie

z najwyższym poświęceniem najlepszego wina w Toro.

Nazwa winiarni odwołuje się starożytnego miasta

Numancja, które przeszło do historii jako symbol

bohaterskiego walki przeciw okupacji rzymskiej

w czasach antycznych. 

Cloudy Bay jest klasykiem z Nowego Świata. To cenione

na całym świecie wino reprezentuje doskonałość

nowozelandzkiej kultury wytwarzania wina, gdzie

najlepsza winiarska tradycja, nowoczesna technologia

I tajemnica nowozelandzkiej przyrody współtworzą

unikalną jakość wina. Słynne Cloudy Bay Sauvignon Blanc

uznawane jest przez koneserów za najlepsze wino

z tego szczepu na świecie.

Terrazas to wina, które zawdzięczają znakomitą

jakość 50-letniemu doświadczeniu winiarzy

w uprawie flagowej odmiany argentyńskiej

winorośli - Malbec. Wina te cechuje intensywny

i złożony owocowy smak oraz wyważona

dojrzałość w kompozycji oraz nasyceniu.



CLOUDY BAY

SAUVIGNON BLANC

CLOUDY BAY

PINOT NOIR

Utożsamia najlepsze Sauvignon Blanc na świecie i jest

najwyższą ekspresją jakości słynnego Marlborough.

Jego bukiet to połączenie świeżego imbiru, słodkiej

bazylii i trawy cytrynowej. Podstawą są dojrzałe owoce

tropikalne oraz cytrusy.

NOWA ZELANDIA

Wino przepełnione nutą śliwki, ciemnej czereśni, suszonych

owoców i dębu. Charakteryzuje się niezwykle jedwabistymi

taninami. Winogrona do produkcji tej ekspresji zbierane są

ręcznie. Ich pierwsza fermentacja odbywa się przy użyciu

naturalnych drożdży. Wino przechodzi fermentację

malolaktyczną i dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego.

NOWA ZELANDIA
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TERRAZAS MALBEC TERRAZAS RESERVA

CHARDONNAY

Wino o aksamitnej teksturze. Charakteryzują je nuty fiołków,

fig, ciemnych czereśni i czekolady. Jego 45-letnie winnice

rozpościerają się na wysokości 1067 m n.p.m. Dojrzewa

12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Pikantne nuty

rozmarynu i czerwonego pieprzu dodają winu interesującej

złożoności.

ARGENTYNA ARGENTYNA

Wino delikatne i śmiałe zarazem. Wyczuwalne aromaty

brzoskwiń, moreli i mango. Wanilia i miód budują

kompleksowość. Wyczuwalne nuty jaśminu, gruszki,

białej brzoskwini i ananasa. Subtelna kwasowość

doskonale współgra z delikatnym wykończeniem.

Wino znakomicie komponuje się z potrawami.

NUMANTHIA

Wino z unikalnej, niewielkiej winnicy z regionu Toro w Hiszpanii.

Charakteryzuje się niezwykle bogatym bukietem czerwonych

owoców, cedru i kardamonu oraz orzechów. Złożona struktura

oraz intensywny smak, na który składa się szeroka gama akcentów

owocowych, dymnych i korzennych podkreśla indywidualny

smak wina.

HISZPANIA



COGNAC

Hennessy to koniak numer 1 na świecie. Od ponad 250 lat serwowany jest w barach i klubach w ponad 100 krajach świata

a każdego roku wypija się ponad 60 milionów butelek tego wyjątkowego alkoholu. Hennessy inspiruje także kulturę i sztukę

- organizując wydarzenia kulturalne, zwłaszcza muzyczne, i współpracując z wyznaczającymi nowe trendy artystami jak ikony

sceny hip-hopowej Nas i Kanye West, słynny artysta street artu Shepard Fairey i wielu innych. Hennessy jest ceniony zarówno

wśród artystów, w świecie rozrywki, jak i wśród ludzi biznesu na całym świecie; zyskał społeczność wielbicieli, dla których

jest nie tylko najlepszym koniakiem świata, ale także symbolem stylu życia.

DON'T WAIT TO EXPERIENCE THE GREATNESS
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Jego historia zaczęła się w 1765 roku, gdy irlandzki kapitan Richard Hennessy

osiadł w Cognac na południu Francji i z pasją zajął się produkcją destylatów

z wina zwanych przez Francuzów eaux-de-vie, wodą życia. Dzięki doskonaleniu

tradycyjnych receptur, mistrzowskiej kompozycji i wyjątkowej jakości winogron

Trunek podbił najpierw Londyn, a następnie stał się poszukiwanym specjałem

w obu Amerykach, Australii, Południowo-Wschodniej Azji i na Bliskim Wschodzie.

Wszędzie, niezależnie od kultury i obyczajów, koniak Hennessy zyskiwał uznanie

wyrafinowanych koneserów. Pod koniec XIX wieku pijały go koronowane głowy,

sławni i bogaci, politycy i ówczesne gwiazdy. Marka Hennessy stała się

Bogata w wapno ziemia, ogrzewana południowym słońcem i owiewana

wilgotnymi atlantyckimi wiatrami - to największy skarb regionu, w którym leży

miejscowość Cognac. W tych szczególnych warunkach winogrona Ugni Blanc

nabierają wyjątkowych właściwości, dzięki którym powstaje najlepszy koniak

świata. Sekrety jego tworzenia przekazują sobie z pokolenia na pokolenie

blend masterzy pochodzący zawsze z tej samej rodziny, którzy czuwają nad

każdym etapem, poczynając od fermentacji winogron, a kończąc na sztuce

Aby mógł powstać koniak, wino zostaje dwukrotnie poddane destylacji

i dojrzewa przez lata w dębowych beczkach. Do ich produkcji dopuszcza się

tylko jeden selekcjonowany gatunek dębu, pochodzącego z lasów Limousin.

Wszystko po to, by koniak Hennessy uzyskał swój niepowtarzalny styl i całą

Obecnie w modnych barach i klubach widać trend, by z koniakiem Hennessy

tworzyć wyrafinowane koktajle o zaskakujących kompozycjach. Dlatego

Hennessy to doskonały wybór zarówno w ekskluzywnym cocktail barze,

jak i dla podkreślenia wyjątkowości chwili lub rangi spotkania, w gronie osób

chcących cieszyć się sztuką życia i wyrafinowanym smakiem.

Ugni Blanc z tego regionu, powstał ten najsławniejszy koniak świata.

wyznacznikiem luksusu, stylu i prestiżu.

harmonijnego łączenia różnych gatunków szlachetnych destylatów.

magicznie bogatą paletę nut smakowych i aromatycznych.



HENNESSY VERY SPECIAL HENNESSY V.S.O.P

Nazwa V.S.O.P Privilège pochodzi od specjalnego

zamówienia złożonego przez przyszłego króla Anglii

– Jerzego IV. Poprosił on o „doskonałą, starą, jasną

eau-de-vie z Cognac", której pierwsza przesyłka miała

miejsce w 1818 roku. Z perfekcyjną harmonią i subtelną

równowagą, koniak Hennessy V.S.O.P Privilège łączy

w sobie od lat siłę i finezję. Kolor odzwieciedla czyste,

głębokie i żywe odcienie bursztynu. Dąb wykorzystywany

do starzenia koniaku pochodzi z lasu Limousin we Francji.

V.S.O.P Privilège ujawnia aromaty i przyprawy, które

mieszają się z bardzo subtelnymi nutami wanilii,

kandyzowanych owoców i lekkiego tytoniu.
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Jego ponadczasowa, pełna energii kompozycja sprawia,

że właśnie Hennessy Very Special jest najczęściej pitym

koniakiem na świecie. Hennessy Very Special jest kompozycją

Charakteryzuje się bogatym, orzeźwiającym smakiem,

z nutami drewna, orzecha laskowego i wanilii. Doskonały

do picia na lodzie jak i do mieszania w koktajlach – cieszy się

Na nosie Hennessy Very Special łączy w sobie intensywny

Wymagający w swoim tworzeniu, a zarazem satysfakcjonujący

dla smaku, Hennessy Very Special  zachowuje swój

niepowtarzalny styl w czasie.

ponad 40 eaux-de-vie dojrzewających do 8 lat.

olbrzymim powodzeniem w klubach na całym świecie.

i owocowy charakter z przyjemnie dębowymi nutami.
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HENNESSY PARADIS

* Eaux-de-vie - tradycyjna francuska nazwa szlachetnych destylatów z wina, z których master blender komponuje koniak.

Tworzy się je przez dwukrotną destylację win z winogron Ugni Blanc a następnie wieloletnie dojrzewanie w dębowych beczkach.

Ekskluzywne wydanie koniaku Hennessy, stworzone z ponad 100

rzadkich eaux-de-vie* dojrzewających od 25 do nawet 130 lat.

Wyrafinowana kompozycja prezentująca połączenie subtelnych

nut korzennych i roślinnych, kandyzowanych owoców oraz zapachów

passiflory, miodu i suszonych kwiatów. Emanuje kwiatowymi nutami

jaśminu i wiciokrzewu, wspartymi intensywnymi nutami czerwonych

owoców i wyśmienitych przypraw. Harmonia smaków zwieńczona

długim i jedwabistym finiszem.

HENNESSY X.O

Hennessy X.O (extra old), stworzony w 1870 r. przez Maurice'a Hennessy

specjalnie na użytek rodziny i przyjaciół, to pierwszy w historii koniak

kategorii X.O. Spotkał się z tak wielkim uznaniem, że zdecydowano

o wprowadzeniu go do sprzedaży a wkrótce stał się ikoną marki Hennessy,

sławnym i cenionym klasykiem wśród koniaków. Cechuje go bogactwo

smaku i bukietu, z dominantą dębu i czarnego pieprzu oraz nutami dymnymi

zrównoważonymi słodyczą dojrzałych owoców. Wyrafinowana kompozycja

100 eaux-de-vie* dojrzewających nawet 30 lat. Najlepiej smakuje w formie

czystej lub z kostką lodu, w towarzystwie markowego cygara lub szlachetnej

Otwarty i dobrze wyważony nos jest pełen bogatych aromatów czarnego

pieprzu i dzikiego kakao, zmiękczonych nutami suszonych i konserwowanych

owoców o delikatnie ostro zakończonej krawędzi

gorzkiej czekolady.



SCOTCH WHISKY
ŚWIAT, W KTÓRYM WSZYSTKO JEST MOŻLIWE 

Daleko na północ szkockich Highlands w miejscowości Tain, gdzie od 1843 roku działa destylarnia Glenmorangie, bardzo często

pada zdanie „a gdyby tak…?”. Podobne słowa musiała wypowiedzieć Ann Matheson, zadając sobie pytanie „a gdybym to ja

prowadziła destylarnię?”, kiedy w roku 1862 niespodziewanie zmarł jej mąż pozostawiając w jej rękach młode jeszcze

przedsiębiorstwo oraz dziesiątkę dzieci. W czasach, w których tradycyjna rola kobiety ograniczała się do opieki nad domem,

ciężko przecenić odwagę, na którą zdobyła się Ann. W ciągu dwudziestu pięciu lat jej kierownictwa Glenmorangie wyrosło na

destylarnię innowacyjną i rozpoznawalną nie tylko w Europie ale i w Ameryce i dziś jest jedną z najbardziej popularnych

Single Malt Whisky z rzeszą fanów na całym Świecie.
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Glenmorangie powstaje z użycia jedynie pięciu naturalnych składników.

Należy do nich mocno mineralna woda ze źródeł Tarlogie, jęczmień wyłącznie

szkockiego pochodzenia, drożdże opracowane specjalnie na potrzeby

destylarni, dęby z gór Ozark, z których powstaną najlepsze beczki i wreszcie

czas, który whisky spędzi w tych właśnie beczkach dojrzewając w unikatowym,

niezwykle łagodnym klimacie zatoki Dornoch. Szóstym sekretnym elementem

są ludzie – szalenie dynamiczny zespół, który działa pod czujnym okiem

Dyrektora Kreatywnego Dr Billa Lumsdena, znanego również jako „Willy

Wonka w świecie whisky”. Swoją charakterystyczną delikatność Glenmorangie

zawdzięcza wykorzystaniu najwyższych miedzianych alembików w całej Szkocji,

dzięki którym tylko najlżejsze, najbardziej subtelne elementy destylatu zostaną

zebrane jako spirytus. Ta imponująca aparatura stoi w samym sercu zakładu

i osiąga wysokość 5,14 m odpowiadając rozmiarem dorosłej żyrafie, a uzyskany

w ten sposób wyjątkowo łagodny i kwiatowy alkohol stanowi podstawę każdej

Element wyzwania, które niesie w sobie pytanie „a gdyby tak…?” to domena

wielu znakomitych artystów, a do takich trzeba zaliczyć Rzemieślników z Tain.

Dla nich wszystko może się stać inspiracją do nowych eksperymentów.

„A gdyby tak whisky smakowała jak wycieczka w głąb dzikiego lasu?”,

„a gdyby tak odtworzyć charakter świeżo zaparzonej kawy?”, „a gdyby tak

była aksamitna jak kawałek owocowego ciasta?”. Kreatywność jest dla nas grą

zespołową, a komponowanie znakomitych whisky wymaga bujnej wyobraźni

i dzięki zespołowi Dr Billa Lumsdena świat Glenmorangie to miejsce,

w którym wszystko jest możliwe. 

Glenmorangie.



GLENMORANGIE

THE ORIGINAL

Oto nasze korzenie produkcji whisky od kiedy Ann i William Mathesonowie założyli destylarnię

ponad 175 lat temu. Do dzisiaj Glenmorangie The Original pozostaje podstawą wszystkiego

Jest wyjątkowo delikatna dzięki destylacji w alembikach wysokich jak żyrafa i po dziesięciu latach,

które spędzi w beczkach po bourbonie nabiera całej gamy pysznych aromatów. Glenmorangie

The Original otwiera się cytrusowym bukietem i rozwija w nuty dojrzałych brzoskwiń, pomarańczy

i słodkiej wanilii. To łagodna Single Malt Whisky to istny kalejdoskop smaków. W Glenmorangie

stale szukamy nowych inspiracji, ale sercem wszystkiego co robimy zawsze pozostaje The Original.

Kluczowe aromaty: brzoskwinia, pomarańcza, cytryna, wanilia

10 YO / 40% ABV

co robimy i tu rozpoczyna się nasza przygoda. 

Dr Bill Lumsden wraz z wystrzałową ekipą z destylarni Glenmorangie to weterani świata whisky

wizjonerzy kreacji smaków i aromatów. Komponując X by Glenmorangie oddają stery w Twoje ręce,

abyś i Ty mógł tworzyć, eksperymentować i, co najważniejsze, bawić się whisky tak jak zespół

X by Glenmorangie powstała po konsultacjach z najlepszymi barmanami z całego świata celem

stworzenia whisky idealnej do miksowania. Dzięki charakterystycznej delikatności znakomicie

łączy się z najróżniejszymi napojami tworząc proste i smakowite koktajle. Przyjemna słodycz oraz

łagodne nuty świeżej gruszki, miodu i cytrusów to znakomite „towarzystwo” na każdą okazję

Wzbogać świat Single Malt Whisky o swoje autorskie kreacje wraz z X by Glenmorangie.

Kluczowe aromaty: cytrusy, zielone jabłka, miód, gruszka

NAS / 40% ABV

X by GLENMORANGIE

doktora Billa.

– randkę, piknik czy wieczór z przyjaciółmi.
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GLENMORANGIE

THE LASANTA 12 YO

GLENMORANGIE

THE QUINTA RUBAN 14 YO

GLENMORANGIE

THE NECTAR D’OR

12 YO / 43% ABV

Nieważne gdzie jesteś, w każdym zakątku świata, zachód słońca

jest zawsze magicznym doświadczeniem, o czym Dr Bill,

zawołany podróżnik, wie doskonale. The Lasanta to próba

zabutelkowania tej magii i gdybyś mógł spróbować jak smakuje

zachód słońca, przypomniałby właśnie tę whisky. Mieszkanka

pięknych odcieni czerwieni i pomarańczy natychmiast przemawia

Lasanta rozpoczyna swoje życie w najwyższych alembikach

w całej Szkocji, które stworzą wyjątkowo delikatny i aromatyczny

spirytus. Po dwunastu latach dojrzewania w beczkach po Bourbonie

i sherry przemieni się w swoistą burzę soczystych, słodkich owoców

i pikanterii. Następnie przychodzą nuty rodzynek, gęstego miodu,

orzechów w czekoladzie i świeżo startego cynamonu.  Zawsze kiedy

oglądasz zachód słońca dostrzegasz coś innego. Tak samo gdy pijesz

Kluczowe aromaty: miód, czekolada, cynamon, rodzynki

do wszystkich zmysłów.

Glenmorangie Lasanta.

14 YO / 46% ABV

Nasz Dyrektor Kreatwyny, Dr Bill Lumsden, uwielbia podróż

w nieznane i najchętniej wybiera niezbadane ścieżki. To właśnie

zainspirowało powstanie Glenmorangie Quinta Ruban – whisky

Dzięki naszym niezwykłym alembikom, które dorównują

wysokości dorosłej żyrafie, Quinta Ruban powstaje jako spirytus

wyjątkowo łagodny. Jednak po czternastu latach, które spędzi

w beczkach po Bourbonie i beczkach po porto, słodkim winie

pochodzącym z Portugali, pokaże swoje ciemniejsze i bardziej

głębokie oblicze. Dojrzała Quinta Ruban to prawdziwe bogactwo

smakowych kombinacji takich jak orzechy włoskie, świeżo mielony

czarny pieprz, gorzka czekolada i świeża mięta. Gdzieniegdzie

Quinta Ruban. Gdzie podróż jest równie pyszna jak jej cel.

Kluczowe aromaty: kwiatowy miód, ciemna czekolada, świeża

mięta, mandarynka

zaskakującej jak wycieczki Dr Billa. 

szept przypraw, tam znów echo słodyczy.

NAS / 46%

Ta whisky powstała ze wspomnienia pierwszych odwiedzin

w prawdziwej francuskiej cukierni i przywodzi na myśl moment,

w którym twoje zmysły opanowują te pyszne doznania. Kiedy masz

ochotę spróbować wszystkiego w zasięgu wzroku, a aromat świeżo

wypieczonego kruchego ciasta wypełnia nos. Nectar D'Or, łyk po łyku,

Aby stworzyć ten prawdziwy deser wśród whisky, wykorzystano nasze

wysokie niczym żyrafa miedziane alembiki do stworzenia owocowego

i delikatnego destylatu, który następnie dojrzewał w beczkach

po Bourbonie oraz beczkach po słodkich białych winach z francuskiego

regionu Sauternes. Efekt to bogactwo aromatów białej czekolady

z kontrastem cytrynowej bezy, nut kokosa i maślanych croissantów. 

Kluczowe aromaty: maślane croissanty, biała czekolada, kokos, imbir

przywodzi na myśl takie chwile.

Każdy łyk tej whisky to jak odwiedziny w paryskiej cukierni.



GLENMORANGIE

EXTREMELY RARE 18 YO

GLENMORANGIE

SIGNET

GLENMORANGIE

BOND HOUSE NO.1

18 YO / 43% ABV

Zaczęło się od wspomnienia idealnego jesiennego popołudnia, kiedy

liście się złocą, a niebo przybiera kolor ciemnego miodu. Będąc otwarci

na inspiracje z każdej strony, zadaliśmy sobie pytanie – jak smakowałoby

takie wspomnienie? Oto odpowiedź – Glenmorangie 18 YO, prawdziwa

rapsodia ciepłych tonów, szeptu liści na wietrze, refleksów złota

Aby stworzyć tę whisky zebrano najdelikatniejszy destylat pochodzący

z alembików wysokich jak żyrafa i pozwolono im spokojnie dojrzeć

przez przynajmniej piętnaście lat w beczkach z amerykańskiego dębu.

Następnie wybrano część powstałej w ten sposób whisky i przelano

do beczek po hiszpańskim sherry Oloroso na kolejne trzy lata.

Gdy minie nie mniej, niż osiemnaście lat połączono je ponownie tworząc

niezwykłą harmonię aromatów figowych powideł z nutami miodu i dzikiej

róży. Pozwól odpłynąć zmysłom a poczujesz szept kandyzowanych

Spróbuj choćby kropli i pozwól wędrować swojej wyobraźni wprost

w złociste jesienne popołudnie.

i pomarańczy. To magia wyjątkowych przyjemności.

pomarańczy, a być może nawet odrobinę dymu z ogniska. 

Kluczowe aromaty: mleczna czekolada, figa, dzika róża, miód

43% ABV

„A gdyby tak whisky mogła uchwycić aromaty świeżo zaparzonej

kawy?” pomyślał pewnego dnia Dr Bill Lumsden sącząc filiżankę

małej czarnej w swoim gabinecie. Doskonale wiedział, że dla

uzyskania niespotykanych dotąd efektów musi działać jak artysta

– łamiąc ustalone zasady i naginając reguły gry. Tak oto na bazie

unikatowego głęboko prażonego jęczmienia, zwanego także

„słodem czekoladowym”, po wielu długich eksperymentach powstała

Glenmorangie Signet. Łączy ona w sobie charakterystyczną

dla naszego stylu delikatność, dzięki destylacji w najwyższych

alembikach w całej Szkocji,  z intensywnością aromatów świeżo

Już w pierwszej sekundzie oko przykuwa głęboki, ciemny kolor

whisky, która eksploduje zapachami kandyzowanej pomarańczy,

toffi, gorącego espresso i deserowej czekolady. Whisky aksamitnie

rozlewa się po podniebieniu i momentami zdaje się wręcz,

że topnieje na języku niczym luksusowo dekadencki deser. Jak kawa

Kluczowe aromaty: świeże espresso, kandyzowana pomarańcza, ciemna

czekolada, suszone daktyle

zaparzonej kawy. 

po znakomitym posiłku – chwilo trwaj, jesteś pyszna.

Kolekcja whisky w serii Bond House No. 1 swoją nazwą nawiązuje

do naszego niezwykle ważnego Magazynu Nr 1, którego przepastne

wnętrza skrywały najznakomitsze whisky w historii Destylarni. 

W ramach serii Grand Vintage Malt Dr Bill Lumsden osobiście

decyduje o zabutelkowaniu wyjątkowo rzadkich whisky pochodzących

wyłącznie z jednego rocznika destylacji. Do ich dojrzewania

wykorzystane zostaną kompozycje rozmaitych beczek, które nierzadko

służyły wcześniej  do przechowywania najlepszych francuskich win

Wreszcie, Grand Vintage Malt to whisky bardzo dojrzałe swoim

Wszystkie te elementy tworzą duszę serii Bond House No. 1

– prawdziwej perły w koronie dla barwnego stylu Glenmorangie.

NAS / 46% ABV

lub hiszpańskich sherry.

wiekiem osiągające nawet dwadzieścia siedem lat.
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SCOTCH WHISKY
ZADZIORNY DUCH W ŚWIECIE WHISKY
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Kult którym obrosła destylarnia Ardbega nie ma w sobie równych w świecie whisky. Powstała na przepięknej lecz dzikiej,

smaganej morskim wichrem wyspie Islay, na zachodnim wybrzeżu Szkocji i od ponad dwustu lat produkuje whisky znaną

ze swojej potężnej dymności ale zaskakującej harmonią. Wyspa, nazywana także Królową Archipelagu Hebrydów,

dziś zamieszkiwana jest przez zaledwie trzy tysiące mieszkańców oraz owce, które mają nad nimi siedmiokrotną

przewagę liczebną.
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Otaczająca Ardbega przyroda zarówno inspiruje jak i bezpośrednio wpływa

na smak tej whisky. Za źródło wody służy tu krystalicznie czyste jezioro

Uigeadail, które nasycone jest minerałami wypłukanymi z wszechobecnych

pokładów torfu. Jęczmień pochodzi wyłącznie ze Szkocji, a prastare

torfowiska dostarczają surowca, który nadaje Ardbegowi niezapomnianego

aromatu. Proces destylacji odbywa się w unikatowym alembiku, na którym

zainstalowano charakterystyczny oczyszczacz. Dzięki niemu powstaje

spirytus niezwykle harmonijny, intensywnie dymny, ale także kwiatowy

i owocowy w aromacie, co pracownicy zakładu nazywają torfowym

Wśród międzynarodowych ekspertów Ardbeg cieszy się opinią „The Ultimate

Islay Single Malt Scotch Whisky” – stanowi definicję whisky pochodzącej

z tego regionu, łącząc jej najdoskonalsze elementy. Wśród fanów, lub wręcz

wyznawców, którzy sami siebie nazywają „Ardbeggianami” jest elementem

stylu życia, który zrzesza ich w ramach Komitetu Ardbega z liczbą członków

przekraczającą sto dwadzieścia tysięcy osób. Wreszcie, dla mieszkańców

Islay, Ardbeg jest powodem do dumy i wyrazem nieugiętego, hardego

Whisky dojrzewa w najlepszych dębowych beczkach przechowywanych

w nadmorskich magazynach. Dzięki temu Ardbeg potrafi rozwinąć niezwykle

bogatą gamę aromatów, które poza łagodnymi nutami wanilii i miodu

zaskakują charakterem palonych ziół, słonej morskiej bryzy, wędzonych

Najmocniej torfowa, najbardziej złożona, niezwykle zbalansowana. To czyni

Ardbega definicją whisky  z Islay.

paradoksem. 

owoców czy świeżego fajkowego tytoniu. 

charakteru oraz dziewiczej i nieokiełznanej przyrody.



ARDBEG WEE BESTIE 5YO ARDBEG 10 YEARS OLD

Bestia, która wyległa z mrocznych bagien wyspy Islay,

niesie potężny aromat i potrafi pokazać pazury! Ta młoda,

mocna whisky ma w sobie mnóstwo ziołowej świeżości,

otwiera się bukietem kakao i wędzonego boczku i zaskakuje

finiszem przypominającym słony karmel. Idealnie komponuje

się ze słonymi przekąskami i nie ukryje się nawet w koktajlach.

47/4%
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Najbardziej klasyczny wyraz charakteru Ardbega, niezwykle złożony, pełen zdecydowania,

równowagi i głębi. Leżakowana w dębowych beczkach po Bourbonie napełnianych whisky

najwyżej dwukrotnie, by oddawały jej pełnię aromatów. Uwodząca mieszanka silnych nut

dymnych i torfowych z toffi, espresso oraz aromatami skórek cytrusów i krągłą słodyczą

nut roślinnych i owocowych. Docenić należy także moc aromatów morza, jodu i wędzonych

ryb. W smaku nuty cierpkiej cytryny i limonki, czarny pieprz i toffi łączą się z falą nut

solankowych, dojrzałym bananem i porzeczką oraz ptasim mleczkiem. Długi dymny finisz

z nutami smolistego espresso, anyżku i prażonych migdałów. Zdobywca tytułu

“Whisky of the Year 2008”. Torfowość: 55 ppm (cząstek torfu na milion cząstek).

Zawiera 46% alkoholu.



48

ARDBEG CORRYVRECKAN

*ppm (parts per million) - ilość cząsteczek torfu potrzebnych do wytworzenia odpowiedniego wariantu whisky.

ARDBEG UIGEADAILARDBEG AN OA

Ardbeg An Oa to pierwsza od 10 lat permanentna edycja,

która uzupełnia dotychczasowy range trzech klasycznych

odmian Ardbega. Ta wyjątkowo zaokrąglona whisky

zestawiona jest z destylatów starzonych w trzech różnych

typach beczek po sherry Perdo Ximenez, po burbonie oraz

w tzw. virgin oak, silnie opalanych beczkach ze świeżego

dębu. W smaku przyjemnie zbalansowana, delikatna

kremowa tekstura prowadzi do intensywnej słodyczy,

mlecznej czekolady, cukierków karmelowych, anyżu,

świeżych pomarańczy i dymnych liści herbaty. Subtelne,

słodkie przyprawy (cynamon) i dym cygarowy łączą się

z rzadko spotykanym smakiem grillowanych karczochów

oraz z miętowym toffi i ciasteczkami maślanymi.

Whisky łącząca tradycyjnie mocne dymno-torfowe nuty Ardbega

z wykwintnym bogactwem nut rodzynkowych, których źródłem jest

dojrzewanie w beczkach po sherry. Aromaty ciepłego ciasta

bożonarodzeniowego i oleju z orzecha włoskiego łączą się ze

świeżym zapachem oceanu, cedru i sosnowych igieł, przez które

przenika słodycz cukierków toffi i rodzynków w czekoladzie.

Oleisty, początkowo słodki smak ciasta bożonarodzeniowego

i korzennych przypraw przechodzi w glazurowane miodem wędzonki

i ciągnącą się melasę. Długi finisz z głębokimi tonami rodzynków,

aromatycznego dymu i mokki. Zdobywca tytułu „Whisky of the Year

2009”. Torfowość: 55 ppm (cząstek torfu na milion cząstek).

Zawiera 54,2% alkoholu.

Ekscytujący, intensywny i mocny, Ardbeg Corryvreckan to

„Uosobienie nieokiełznanego ducha Islay'”. Swój charakter

zawdzięcza m. in. dodatkowemu, oprócz beczek po bourbonie,

dojrzewaniu w nowych beczkach z dębu francuskiego.

Wirujące aromaty i moc głębokiego, torfowego i pikantnego

smaku czają się pod powierzchnią tej doskonale zrównoważonej

whisky. Torfowy dym i aromaty nasmołowanych lin łączą się

z gorzką czekoladą, czarnymi porzeczkami i powiewem wiśni.

Podniebienie okrywają warstwy smaków pieprzu i morskich

wodorostów, smolistej kawy espresso, z bogatymi nutami

czarnej porzeczki i borówki oraz gorzkich migdałów. Długi finisz

z nutami czarnej kawy, wiśni w czekoladzie i ostrej papryki.

Zdobywca tytułu “World's Best Single Malt Whisky” 2010.

Torfowość: 55 ppm (cząstek torfu na milion cząstek).

Zawiera 57.1% alkoholu.
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RUM

Kuba posiada wiele sekretów, tak jak tajemnicze krokodyle ukrywające się w wodach wyspy.

Przyjrzyj się mapie Kuby a zobaczysz dlaczego jej mieszkańcy nazywają swój dom

"ISLA DEL COCODRILO".

KUBAŃSKI RUM Z ISLA DEL COCODRILLO
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Kuba - wyspa kształtem przypominającą krokodyla, potocznie nazwana

Sławny gad z Kuby natchnął twórców Eminente i posłużył jako naturalna

inspiracja dla projektu butelki, której szklana faktura przypomina skórę

Twórcą rumu Eminente jest najmłodszy Maestro Ronero na Kubie, który

dorastał w otoczeniu pól trzciny cukrowej w prowincji Villa Clara

w centrum wyspy - César Marti. W wyniku swojego kunsztu, César Martí,

stworzył dla Eminente nowy styl kubańskiego rumu: czerpiący inspirację

z XIX-wiecznego kubańskiego rumu, przywołując jego bogactwo i głębię

Co więcej, César Martí nadał temu środkowokubańskiemu rumowi

odnowioną złożoność, opanowując sztukę starzenia i mieszania

aguardientes. Nazywane „duszą Kuby”, aguardientes to najbardziej

aromatyczne i złożone eaux-de-vie z trzciny cukrowej jakie wyspa

produkuje z melasy destylowanej. Aguardiente dojrzewają w beczkach

z białego dębu używanych do leżakowania whisky, są mieszane i ponownie

dojrzewają z tradycyjnym lekkim kubańskim rumem destylowanym

do 95% ABV. Mieszanka dojrzałych aguardientes i lekkich rumów tworzy

Aguardiente wnosi złożoność i głębię aromatów, a lekki rum dodaje

witalności dzięki sile alkoholu. Skupiając się na wyrafinowanych

aguardientes, Eminente wyznacza nowe standardy. Reserva tworzona

jest z 70% dojrzałych aguardientes, najwyższym odsetku wśród

wszystkich kubańskich rumów.

kubański rum, jaki znamy.

krokodyla.

smaku.

przez jej mieszkańców „Isla del Cocodrilo”.
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EMINENTE RESERVA

Eminente Reserva jest destylowany metodą kolumnową i dojrzewa przez siedem lat w tropikalnym klimacie

w dębowych beczkach, które posłużyły wcześniej do starzenia whisky. W aromacie jest jednocześnie delikatna

i bardzo wyrazista. W pierwszej kolejności zwraca uwagę nutami świeżo palonej kawy, które ewoluują w kajmak,

prażone migdały i kakao. Jej smak jest niezwykle głęboki, a bukiet obfituje w nuty wanilii, kawy i cukru trzcinowego. 



VODKA
BELVEDERE - STWORZONE Z NATURY 

Belvedere to unikalne połączenie polskiego żyta, krystalicznie czystej wody oraz destylacji ogniem.

Bez zbędnych dodatków. 
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Belvedere powstaje wyłącznie z polskiego żyta, krystalicznie

czystej wody oraz poddawane jest tradycyjnemu procesowi

destylacji ogniem, nie zawiera żadnych dodatków, ani cukru.

Belvedere jest regulowane przez Polski system apelacyjny,

który reguluje produkcję wódki w podobny sposób do apelacji

wina we Francji czy Włoszech. Oznacza to m.in., że nie można

niczego dodawać, a cały proces produkcji jest skrupulatnie

Naturalność i prostota to podstawowe fundamenty.

Przeistoczenie prostych składników z natury w niezwykłą

wódkę. Belvedere wie, że najlepsza jakość  wywodzi się

z natury, dlatego smak nie jest absolutnie zmieniany

pozostawiając unikalny charakter żytniej wódki. Zachęca do

świadomych wyborów dotyczących konsumpcji. Wyjątkowe,

świeże i proste podejście do koktajli bazujących na m.in.

składnikach sezonowych jest odzwierciedleniem powyższych

wartości.  Mistrzowie z Destylarni Belvedere z pasją ukazują

złożoność polskiego żyta. W ten sposób powstają pionierskie

trunki, które ujawniają jego charakter, wyrazistość oraz

niezwykłą głębię smaku.

nadzorowany. 



BELVEDERE PURE

Belvedere to pierwsza luksusowa wódka, która łączy w sobie

najwyższą jakość, bezkompromisowość i autentyczność.

Belvedere Vodka to symbol międzynarodowego sukcesu

polskiej luksusowej marki. Reprezentuje najwyższy poziom

polskiej tradycji wytwarzania wódki. Kombinacja zdecydowanego

charakteru z niezwykle delikatnym i aksamitnym smakiem

otrzymywanym dzięki czterokrotnej destylacji. Prawdziwie

polski produkt łączący w sobie 600-letnią historię produkcji

wódki z najsurowszymi metodami wytwarzania.

BELVEDERE HERITAGE 176

Nazwa Heritage (Dziedzictwo) odnosi się do tradycji wielowiekowego procesu

słodowania, który został odtworzony przez destylarnię Belvedere. 176°F (80°C)

to temperatura, którą żyto osiąga podczas tego procesu. Trzy etapy procesu

słodowania odkrywają głębię i złożoność która w innym wypadku pozostałaby

uśpiona w ziarnie. Ta technika, sprawia że Belvedere Heritage 176 odkrywa

pełne smaki orzecha włoskiego, ziela angielskiego i miodu.  
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BELVEDERE

SINGLE ESTATE RYE

LAKE BARTĘŻEK

Bartężek – nieskazitelnie czyste jezioro położone

w niepowtarzalnym otoczeniu Pojezierza Mazurskiego.

Optymalne warunki klimatyczne, gleba i rzeźba terenu

decydują o niepowtarzalnym terroir. Jego owocem jest

pełna charakteru wódka o delikatnych i świeżych tonach,

spod których przebija wyjątkowy, smukły smak będący

odzwierciedleniem surowości tego regionu – Belvedere

Single Estate Rye Lake Bartężek.

Smogóry – niewielka wioska pośród pastwisk i lasów

najbardziej zalesionego i najmniej zaludnionego regionu

Polski  – Województwa Lubuskiego.  Słynącego

z krystalicznie czystego powietrza i urodzajnej ziemi.

To właśnie tu, zaledwie w jednym gospodarstwie,

uprawiane jest Żyto Dańkowskie Diament. Unikatowy

splot warunków geologicznych i klimatycznych sprawia,

że żyto odnajduje tu idealne warunki do uprawy, oddając

podczas destylacji to, co najlepsze. Rezultatem jest

wyrazista i aromatyczna wódka, ze smaku której przebija

unikatowy terroir – Belvedere Single Estate Rye

Smogóry Forest.

BELVEDERE

SINGLE ESTATE RYE

SMOGÓRY FOREST



BELVEDERE

ORGANIC INFUSION

BLACKBERRY & LEMONGRASS

BELVEDERE

ORGANIC INFUSION

LEMON & BASIL

BELVEDERE

ORGANIC INFUSION

PEAR & GINGER

Bogata tekstura dojrzałych jeżyn i aromatycznej szałwii z nutami

aromatycznej trawy cytrynowej i wanilii.

Soczysta tekstura, o smaku tarty cytrynowej,  ziołowej bazylii,

kwiatu czarnego bzu i winogron muscat.

Połączenie smaku soczystej gruszki, rozgrzewającego

korzenia imbiru oraz skrystalizowanego miodu.
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RECEPTURA KOKTAJLU

Belvedere Gruszka i Imbir

Woda gazowana

Plaster ogórka

Gałązka rozmarynu

40 ml

120 ml

garnisz (w spritzu)

garnisz

Dodaj Belvedere Organic Infusion do kieliszka Belvedere Spirtz

wypełnionego kostkami lodu oraz wodę gazowaną.

Udekoruj garniszem

Belvedere Jeżyna z Trawą Cytrynową

Woda gazowana

2 świeże jeżyny

Gałązka mięty

RECEPTURA KOKTAJLU RECEPTURA KOKTAJLU

40 ml

120 ml

garnisz

garnisz 

Dodaj Belvedere Organic Infusion do kieliszka Belvedere Spirtz

wypełnionego kostkami lodu oraz wodę gazowaną.

Udekoruj garniszem

Belvedere Cytryna i Bazylia

Woda gazowana

Plaster cytryny

Gałązka bazylii

40 ml

120 ml

garnisz

garnisz 

Dodaj Belvedere Organic Infusion do kieliszka Belvedere Spirtz 

wypełnionego kostkami lodu oraz wodę gazowaną.

Udekoruj garniszem
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TEQUILA
VOLC N DE MI TIERRA -  TEQUILA TWORZONA W CIENIU WULKANU. Á

200,000 lat temu, erupcja wulkanu Tequila przyczyniła się do powstania żyznych gleb w regionie Jalisco, w Meksyku.

Dziś, u podnóża tego wulkanu, Volcán de mi Tierra tworzy wyjątkową tequilę.
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Volcán De Mi Tierra nawiązuje swoją nazwą do wulkanu, który znajduje się

Przeszło dwieście tysięcy lat temu doszło do jego wybuchu, co doprowadziło

do charakterystycznego ukształtowania regionu. Jalisco pokryła wulkaniczna

gleba, idealna do uprawiania agawy niebieskiej, a popiół wulkanu stworzył

Złożoność tequili Volcan de mi Tierra wynika z połączenia wyrazistych

smaków agawy wyżynnej i nizinnej, łącząc to, co najlepsze z obu regionów.

Volcán de mi Tierra Blanco i Volcán de mi Tierra Añejo Cristalino są wyrazem

terroir Jalisco, który tworzy unikatowy i elegancki styl tequili Volcán de mi

Tierra.

na nizinach Jalisco w Meksyku – El Volcán de Tequila.

glebę bogatą w bazalt i żelazo, co nadaje tequili szczególny smak.
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VOLCÁN DE MI TIERRA
BLANCO

VOLCÁN DE MI TIERRA
AÑEJO CRISTALINO

Volcán de mi Tierra Blanco powstaje z połączenia 70% agawy

uprawianej na nizinach, a w 30% z agawy wyżynnej. Dwukrotna

destylacja odbywa się w alembikach stalowych i miedzianych,

po zakończeniu której tequila odpoczywa przez 30 dni.

Volcán de mi Tierra Blanco łączy w sobie aromaty ziołowe,

charakterystyczne dla agawy z nizin Jalisco, oraz nuty owocowe

przywodzące na myśl wiśnie i gruszki, które pojawiają się

w agawie uprawianej na wyżynach. 

Volcán de mi Tierra Añejo Cristalino jest mieszanką

dojrzałych tequili z kategorii Añejo oraz Extra- Añejo.

Nabiera koloru dojrzewając w dębowych beczkach

pochodzących z Europy. Añejo Cristalino to tequila

pełna charakteru, który wyraża się poprzez nuty karmelu,

świeżego tytoniu oraz ciemnej czekolady. Finisz jest

aksamitny i niezwykle długi.

VOLCÁN DE MI TIERRA
REPOSADO

Volcán de mi Tierra Reposado powstaje z wyżynnej agawy

uprawianej na wulkanicznych glebach. Tequila jest starzona

przez 135 dni w dwóch rodzajach beczek (nowy dąb

amerykański i beczki z dębu francuskiego). Ten nietypowy

zabieg pozwala uzyskać alkohol o złożonym profilu smakowym

i zapachowym- nuty czarnej porzeczki, czerwonych jabłek,

ananasa, dojrzałych brzoskwiń harmonijnie splatają się

z akcentami orzechowymi i suszonych owoców.



12% obj. alk.

0.375L 0.75L 1.5L 1.5L
w kartoniku

3L
w skrzynce

6L
w skrzynce

12x0.375L 6x0.75L 6x0.75L 3x1.5L 3x1.5L

0.75L
w kartoniku

12% obj. alk.

Rosé Impérial Ice Impérial Grand Vintage 2013

0.75L
0.75L w kartoniku

1.5L

6x0.75L
3x1.5L

12% obj. alk.

0.75L
0.75L w kartoniku

6x0.75L

12.5% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

Impérial

1x3L 1x6L

12L
w skrzynce

1x12L

Grand Vintage Rosé 2013

12.5% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

Brut RoséDemi-Sec 

6x0.75L

12.5% obj. alk.

6x0.75L

12% obj. alk.

0.375L

12x0.375L 6x0.75L 6x0.75L

0.75L
0.75L

w kartoniku

Brut 

La Grande Dame RoséExtra Brut Extra Old

0.75L

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

12.5% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

12.5% obj. alk.

0.75L
0.75L w kartoniku

0.75L
0.75L w kartoniku

La Grande Dame

12.5% obj. alk.

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

12% obj. alk.

Nectar Impérial

0.75L
0.75L w kartoniku

6x0.75L
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pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

0.75L
0.75L w kartoniku

12.5% obj. alk.

P2 2003Vintage 2012

0.75L w kartoniku

3x0.75L

12.5% obj. alk.

6x0.75L

12.5% obj. alk.

6x0.75L

0.75L
0.75L w kartoniku

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

Grande Cuvée Rosé Clos du Mesnil Clos D'Ambonnay

6x0.75L

12% obj. alk.

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L w kartoniku

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L
0.75L w kartoniku

0.75L
0.75L w kartoniku

Vintage

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L
0.75L w kartoniku

R de Ruinart RoséBlanc de Blancs 

6x0.75L

12% obj. alk.

6x0.75L

12% obj. alk.

6x0.75L

12% obj. alk.

0.75L

Rosé Vintage 2008

Dom Ruinart

6x0.75L

12% obj. alk.
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0.75L
0.75L second skin

0.75L w kartoniku
0.75L

0.75L second skin

12,5% obj. alk. 12,5% obj. alk.

6x0.75L6x0.75L

Rosé

0.75L
w skrzynce

0.75L
w welurowej torbie

0.75L
w welurowej torbie

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

Brut



pojemność

opakowanie zbiorcze

Cloudy Bay
Pinot Noir

6x0.75L

0.75L

Cloudy Bay
Sauvignon Blanc

0.75L

6x0.75L 6x0.75L

0.75L

6x0.75L

Terrazas Malbec
Terrazas Reserva

Chardonnay

0.75L 0.75L

6x0.75L

Numanthia
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pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

6x0.75L

13% obj. alk.

0.75L

24x0.187L

11,5% obj. alk.

6x0.75L

11,5% obj. alk.

0.187L 0.75L

Chandon Garden Spritz

The Pale Whispering Angel

13,5% obj. alk.

0.375L / 0.75L / 1.5L / 3L / 6L

13,5% obj. alk.

0.75L / 1.5L

Rock Angel

6x0.75L6x0.75L

Les Clans

13,5% obj. alk.

0.75L

6x0.75L



Very Special

40% obj. alk. 40% obj. alk. 40% obj. alk. 40% obj. alk.

0.35L

12x0.35L

0.5L

12x0.5L

0.7L
w kartoniku

6x0.7L 6x0.7L 3x0.7L6x0.7L

X.O Paradis

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

40% obj. alk.

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

The Original

0.05L
w kartoniku

120x0.05L

0.7L
w kartoniku

6x0.7L

46% obj. alk.

6x0.7L

46% obj. alk.

6x0.7L

46% obj. alk.

6x0.7L

43% obj. alk.

4x0.7L

46% obj. alk.

1x0.7L

18 Y.O. Signet Bond House
NO.1

6x0.7L

46% obj. alk.

0.7L w kartoniku

6x0.7L

54,2% obj. alk.

10 Y.O. Uigeadail 

43% obj. alk.

0.7L w kartoniku
4.5L w kartoniku

1x4.5L

0.7L w kartoniku

6x0.7L

57,1% obj. alk.

Corryvreckan

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

0.7L
w kartoniku

The
Lasanta 12YO

The
Quinta Ruban

14YO

The
Nectar D’Or

pojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

V.S.O.P.

0.7L w kartoniku

6x0.7L

46,6% obj. alk.

AN OA

0.05L

120x0.05L

0.7L
w kartoniku

6x0.7L

63

X by
Glenmorangie

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

Wee Bestie 5YO

0.7L

6x0.7L

47,4% obj. alk.



40% obj. alk. 40% obj. alk.

6x0.7L 6x0.7L

0.7L 0.7Lpojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

Blanco

64

41,3% obj. alk.

6x0.7L

0.7Lpojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu

Reserva

Añejo Cristalino

Pure

0.05L

60x0.05L 12x0.5L 6x0.7L

3L 6L

6x1.75L

1.75L

1x3L 1x6L

0.5L 0.7Lpojemność

opakowanie zbiorcze

zawartość alkoholu 40% obj. alk.

Heritage 176

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

Lake
Bartężek

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

Smogóry
Forest

Organic
Infusion

Blackberry
& Lemongrass

Organic
Infusion

Lemon & Basil

Organic
Infusion

Pear & Ginger

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

0.7L

6x0.7L

40% obj. alk.

40% obj. alk.

6x0.7L

0.7L

Reposado



Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.

Plac Trzech Krzyży 18

00-499 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta

T: +48 882 435 300

email: biuro@moethennessy.com


