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Spier Creative Block 2
RPA Western Cape - wytrawne

Blado słomkowy kolor wpadający 
w limonkowy odcień. Agrest, 
limonka i subtelne porzeczka nadają 
tropikalny charakter, a odrobina 
białych szparagów dostarczają 
poważnej głębi. Wino w smaku 
jest młode i tropikalne, na f iniszu 
wyczuwalna większa mineralność.

Spier Creative Block 5
RPA Western Cape - wytrawne

Głęboki rubinowy czerwony kolor. 
Piękny aromat jeżyn i porzeczki jest 
wspierany przez cedr, gorzką 
czekoladę i nuty kopru włoskiego, 
które wpływają na intensywne 
odczucia na podniebieniu, wino 
charakteryzuje się świetną 
równowagą i gęstymi taninami. 
Smak intensyf ikuje się w procesie 
starzenia. Najlepiej serwować 
z pieczoną wołowiną lub risotto 
z grzybami i oliwą truflową

WZAWI00R18

WZAWI01R15

NOWOŚCI Z RPA



Ghost Pines Zinfandel 
USA - California - wytrawne

Nasze wino oferuje bogaty, złożony aromat dojrzałego dżemu 
malinowego, karmelu i dębowych nut. Na podniebieniu wino oferuje 
intensywne smaki ciemnych owoców i przypraw. Bujną strukturę 
uwydatnia delikatny, bardzo owocowy, długi finisz. 

Louis M. Martin Cabernet Sauvignon  
USA - Sonoma - wytrawne

Dzięki świetnie uchwyconemu balansowi pomiędzy 
kwasowością, taniną a owocowością otrzymujemy 
kompletne, skoncentrowane wino. W aromatach dominują 
dzikie jagody, śliwka, lukrecja i mokka. Wszystko kończy 
się długim finiszem z wyraźną nutą wanilii i dębu

WWWGL0006

WWWGL0001

WINA MEDALOWE Z KALIFORNII



Altos Ibericos Crianza  
Hiszpania - DO Rioja Crianza, Torres - wytrawne

Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Aromaty czerwonych 
owoców z harmonijną kombinacją dębowych akcentów, 
palonych tostów i pikantnością. Wino świeże, eleganckie, 
gładkie z przyjemnymi taninami oraz długim finiszem. 
Idealne do przekąsek, czerwonych mięs, tłustych ryb oraz 
serów.

Celeste
Hiszpania - DO Ribera del Duero, Torres
- wytrawne

Intensywny jeżynowy kolor. 
Zdecydowany charakter owoców 
leśnych i wiśni, intensywne 
korzenne aromaty, dojrzałe taniny. 
Doskonałe do wszelkiego rodzaju 
dań mięsnych i pieczeni.

WESTO0209 

WESTO4200 

WINA CZERWONE I BIAŁE



Château Leboscq            
Francja - Medoc Cru Bourgeois    - wytrawne

Czerwony kolor. Wyczuwalne lekkie aromaty owoców leśnych wraz 
z  nutami drzewnymi. Wino o długim, przyjemnym finiszu. Idealne 
pasuje do  mięs oraz pieczonych ziemniaków z sosem berneńskim.

Primitivo di Manduria   
Włochy - DOC Premium - wytrawne

W aromacie można wyczuć czerwone jagody z nutami wanilii 
i prażonymi przyprawami. Ta wspaniała taniczna struktura jest 

doskonale zbalansowana zarówno na podniebieniu, jak 
i w posmaku. Świetne wino do pieczonych i grillowanych mięs. 
Idealnie pasuje do dań z dziczyzny i dojrzałych twardych serów.

WITPA0001 

WFRLR04R15



Jean Leon 3055 
Chardonnay Organic
Hiszpania - D.O. Penedes - wytrawne

Przejrzysty, jasnożółty kolor. 
Intensywne aromaty owoców 
tropikalnych, charakterystyczne dla 
odmiany Chardonnay z subtelną 
nutą dębu. Świeże na podniebieniu 
z wyraźnie znaczną kwasowością 
oraz długim i eleganckim zakoń-
czeniem. Idealne do skorupiaków, 
ośmiornic, kalmarów, tłustych ryb 
i grillowanej soli lub morszczuka.

Crudo Organic White      
Włochy  - wytrawne

Przyjemny słomkowożółty kolor 
z zielonymi refleksami. Intensyw-
ne owocowo-kwiatowe aromaty. W 
kubkach smakowych wyczuwalna 
słodycz oraz smak dojrzałego ana-
nasa, mango i limonki. Wino to cha-
rakteryzuje dobra kompleksowość 
oraz harmonijność.

WESJL0100

WITMM0000



Extroso Rubicone 
IGT Rosso
Włochy - IGT  - wytrawne

Czerwone, szlachetne wino 
o eleganckim profilu, z nutami 
czerwonych jagód, przypraw i żywej, 
mineralnej kwasowości.

Col Di Sasso
Włochy - I.G.T. Tuscany - wytrawne

Wino o rubinowym kolorze, młode 
a zarazem intensywne. Świeże, 
proste wzbogacone nutami 
przypraw. Wyczuwalne aromaty 
malin oraz śliwki. Wino pełne, 
delikatne, dobrze zbalansowane. 
Idealne do białych i czerwonych 
mięs oraz przystawek. 

WITCB0118 

WITCE0000



Mas Rabell Parellada, Garnacha blanca           
Hiszpania - D.O. Penedes   - wytrawne

Bladożółty kolor, delikatne nuty owocowe z naciskiem na jabłko i zioła. 
Eleganckie o aksamitnej i jedwabistej strukturze. Wyśmienite 
do owoców morza, skorupiaków, ryb, dań z ryżem, past

Mas Rabell Garnacha, 
Carinena 
Hiszpania - D.O. Penedes - wytrawne

Intensywny czerwony kolor, aromat 
dżemu jeżynowego z nutami ziół 
i przypraw. Dobrze zbudowane, 
eleganckie. Idealne do grillowanych 
i pieczonych mięs, pulpetów, 
gulaszy, zapiekanek.

WESTO0267

WESTO0265



Taittinger Brut Reserve          
Francja - Champagne Brut  - wytrawne

Lśniący, złotożółty kolor. Delikatne, tętniące życiem bąbelki 
z przyjemną, długo utrzymującą się pianką. Aromaty świeżych 
brzoskwiń, białych kwiatów i wanilii. Pełny życia, świeży i harmonijny 
o smaku świeżych owoców i miodu.

Prosecco P Extra Dry               
Włochy - D.O.C.  - wytrawne

Słomkowy, jasnożółty kolor i przeciągające się strumienie 
małych pęcherzyków oraz subtelne aromaty kwiatów wraz 
z owocami gruszki i brzoskwini. Świeże aromaty wina 
sprawiają, że wspaniale komponuje się z ostrymi 
przystawkami. 

WITSM0002 

WFRTT0438

WINA MUSUJĄCE



Gancia Metodo 
Classico 36 
Włochy - D.O.C.G.  - wytrawne

Wino otrzymywane jest 
za pomocą metody klasycznej. 
Do produkcji wybiera się tylko 
wyselekcjonowane grona szczepów 
Pinot Nero i Chardonnay. 
W specjalnie zaprojektowanych 
piwnicach następuje starzenie przez 
36 miesięcy. Słomkowy kolor 
ze złotymi refleksami. Bardzo 
przejrzyste. Bogate w smaku, 
trwałe, eleganckie. Wyczuwalny 
lekki posmak wanilii, dojrzałych 
owoców. Intensywny zapach, długo 
wyczuwalny posmak. Pasuje do ryb, 
kurczaka, jako aperitif.

Gancia Metodo 
Classico 18
Włochy - D.O.C.G. - wytrawne

Wino otrzymywane jest 
za pomocą metody klasycznej. 
Do produkcji wybiera się tylko 
wyselekcjonowane grona szczepu 
Blanc de Noir. W specjalnie 
zaprojektowanych piwnicach 
następuje starzenie przez 18 
miesięcy. Słomkowy kolor 
ze złotymi refleksami. Lekko 
waniliowe, w smaku wyczuwalne 
dojrzałe owoce. Zbalansowane, 
z długo wyczuwalnym 
zakończeniem. Idealne dla 
tradycyjnych posiłków. Może być 
podawane z rybami
 i wykorzystywane jako aperitif.

WWMGC0450

WWMGC0550



Grants Family Reserve 0.7
+ 2 szklanki 

To jedna z najbardziej popularnych na świecie 
szkockich whisky typu „blended”, której smak 
znany jest w ponad 180 krajach. 
Skomponowana jest z precyzyjnie dobranych 
25 whisky słodowych i zbożowych, w tym 
najlepszych na świecie whisky single malt. 
Destylacja próżniowa whisky zbożowych 
nadaje Grant’s Family Reserve lekki i delikatny 
charakter. 

SWHGA1270

Grant’s 12 YO 0.7

Kompozycja najlepszych, dojrzewających przez 
min. 12 lat whisky zbożowych i single malt. 
W ostatnim etapie produkcji przez kilkanaście 
miesięcy leżakuje w beczkach po Burbonie. 
Smak: zbalansowany, głęboka wanilia 
z delikatną ostrością cynamonu.

SWHGA1900

ZESTAWY PREZENTOWE



Żubrówka Czarna 0.7 - 
z kieliszkami i nalewakiem

Doskonale czysta, pszeniczna wódka super 
premium, nowa odsłona legendarnej marki, 
zawdzięczająca swój niepowtarzalny smak 
bogactwom pierwotnej natury.  
W zestawie 2 kieliszki i nalewak. VVCBKP2705

Żubrówka Czarna w tubie
0.7
Doskonale czysta, pszeniczna wódka super 
premium, nowa odsłona legendarnej marki, 
zawdzięczająca swój niepowtarzalny smak 
bogactwom pierwotnej natury. 

VVCBKP2704



TORRES JAIME I 0.7
Reserva de la Familia
Hiszpania

Szlachetny, ciemny, mahoniowy kolor. Zapach 
oferuje aromaty suszonych owoców 
i orzechów (tosty z orzechów laskowych) 
z nutami wanilii i toffi. Okrągłe i gładkie 
na podniebieniu. Zapachowa, zmysłowa 
moc nadawana przez starzenie dębu wyróżnia 
tę bardzo starą brandy. Imponująca trwałość 
smaku i równowaga.

TORRES 10 YO 0.7
Brandy Reserva + szklanka
Hiszpania

Torres 10 należy do najlepiej sprzedających 
się hiszpańskich brandy. Do jej produkcji 
używane są wyłącznie katalońskie odmiany 
winogron.W smaku można odkryć aromat 
palonej kawy z nutą gorzkiej czekolady. Długo 
pozostaje na podniebieniu, na końcu 
ujawniając aromatyczne odcienie dębu.

SBRTO1400

SBRTO0701



TORRES 15 YO 0.7
Imprerial Brandy + 2 szklanki
Hiszpania

Torres 15 YO to hołd złożony Miquelowi Torres 
Carbó, który jako młody człowiek przebudował 
winnicę po jej zniszczeniu podczas 
bombardowania w 1939 roku podczas 
hiszpańskiej wojny domowej. Zainwestował dużo 
czasu i wysiłku w tworzenie starych urządzeń 
i ustawianie dużych zapasów brandy.

Kolor bursztynu ze złotymi refleksami. 
Intensywny, elegancki i złożony zapach. 
Przewaga prażonych, dymnych nut  połączonych 
z aromatami cedru. Wanilia, cynamon, suszone 
owoce i orzechy z pikantnymi nutami dębu. 
Wysoce złożone i dobrze zbudowane 
na podniebieniu, obfite i bogate w smaku 
garbniki. Utrzymujący się, skoncentrowany 
i głęboki finisz.

TORRES 20YO 0.7
Superior Brandy
Hiszpania

Jest to brandy o ciemnym, szlachetnym, 
bursztynowym kolorze. Posiada głęboki i ciepły 
zapach z aromatami suszonych owoców 
i orzechów.  Wyczuwalne eleganckie nuty 
przypraw (wanilia, cynamon, gałka 
muszkatołowa). Pełny i obfity smak 
na podniebieniu.

Wykonane z winogron Parellada i Ugni Blanc 
przy użyciu podwójnego procesu destylacji. 
Następnie poddaje się ją leżakowaniu 
w wybranych dębowych beczkach. Nowy dąb 
jest używany w pierwszym roku przed 
przeniesieniem brandy do starszych beczek, aby 
uniknąć nadmiernego wpływu aromatu 
nowegodrewna.

SBRTO0703

SBRTO1300



Zestaw Soplica Staropolska

Zestaw zapakowany w pudełko z kolorowej 
tektury (dostępnej w pełnej gamie kolorów), 
zamykany wiekiem.

W skład zestawu wchodzi: Soplica Staropolska 
Oryginalna 0,7l. 

Soplica Staropolska Oryginalna to unikalna 
kompozycja naturalnych nalewów owocowych 
z nutą goździków i orzecha włoskiego. Zawiera 
miód i liczne naturalne aromaty, które 
w połączeniu z pozostałymi składnikami 
tworzą idealnie zbalansowaną, słodko-gorzką 
propozycję dla najbardziej wymagających.

WZSS00001

Zestaw Upominkowy
Żubrówka Czarna

Zestaw zapakowany w pudełko z kolorowej 
tektury falistej, zamykany wiekiem.

W skład zestawu wchodzi: Żubrówka Czarna 
0,7l oraz wino czerwone Dark Horse Cabernet 
Sauvignon 0,75l.

Żubrówka Czarna to doskonale czysta, 
pszeniczna wódka super premium, nowa 
odsłona legendarnej marki, zawdzięczająca 
swój niepowtarzalny smak bogactwom 
pierwotnej natury.

Dark Horse Cabernet Sauvignon to wytrawne 
wino z USA. Aromaty jeżyn i czarnych wiśni z 
nutami kawy i wanilii. Bogate i intrygujące z 
wyraźnymi taninami.

WZZC00001



Zestaw Esmeralda
Hiszpania - wytrawne

Zestaw zapakowany w pudełko z białej  
tektury falistej.

W skład zestawu wchodzi:  Hiszpańskie białe 
wino Vina Esmeralda 0,75l to bogactwo 
aromatów, wyraźne nuty dojrzałych bananów, 
owoców egzotycznych, róży i jaśminu. 
Delikatnie słodkie z posmakiem zielonych 
jabłek. Znakomite z owocami morza, rybami, 
melonem z szynką i pasztecikami.

WESTO0512

Zestaw Włoski
Włochy - wytrawne

Zestaw zapakowany w pudełko z tektury 
falistej, zamykany wiekiem.

W skład zestawu wchodzi: dwa wina Włoskie 
Da Sergio Inzolia Chardonnay 0,75l oraz Da 
Sergio Rosso Puglia Red 0,75L.

WITMM0004



Zestaw Americano
USA - wytrawne

Zestaw zapakowany w pudełko z kolorowej 
tektury (dostępnej w pełnej gamie kolorów), 
zamykany wiekiem.

W skład zestawu wchodzi: czerwone wino 
Mauro Americano 0,75l

Wino ze szczepu Zinfandel o głębokim 
czerwonym kolorze ma bogaty, owocowy 
smak z nutami ciemnych owoców, mokki 
i czekolady. Wino jest starzone 
w amerykańskim dębie przez trzy miesiące, 
dzięki czemu zyskuje bardziej złożony smak.

WUSNS0010



Russian Standard - 
Cloisonné Edition 0.7

Inspiracją do stworzenia Cloisonné Edition 
była starożytna technika zdobnicza 
stosowana przy produkcji biżuterii i różnych 
przedmiotów, za pomocą wykwintnych 
wzorów zawierających m.in. kamienie 
szlachetne.Technika ta była wykorzystywana 
w produkcji słynnych jaj Faberge, które 
realizowano na specjalne zamówienie 
rosyjskich carów.

VVIRA7009



Możliwość indywidualnej personalizacji kartonika na 
zamówienie (kolor i logo).

Opakowanie z tektury kolorowej

 z elegancją strukturą. Wymiary 

kartonika: 9x9x40 cm.

OPAKOWANIA PREZENTOWE
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