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Wszystko oprócz zwykłego.



Alkohol to coś znacznie więcej niż odurzająca używka. Od tysiącleci 
kształtował naszą kulturę, wpływał na rozwój umysłu, religii i sztuki. 
Już sama etymologia słowa alkohol ukierunkowuje nas w stronę 
wierzeń i tradycji, które w swej prostocie określały alkohol jako ducha. 
Ducha, który swą obecnością otwiera nam drzwi do bliskiej 
rzeczywistości, otwiera języki, otwiera horyzonty myśli. Podążając za 
Janem Himilsbachem, wprowadzają element baśniowy do 
rzeczywistości. Równowagą dla rzeczywistości ze słów Linn Ullmanm
„Rzecz w tym, żeby być trzy drinki przed pijaństwem i dwa drinki za 
rzeczywistością”. 

Mistycyzmem jest również otoczony samo tworzenie alkoholu. Nie 
wiedząc czym jest proces parowania nasi przodkowie uznali 
brakującą część napoju alkoholowego za daninę na rzecz aniołów 
(angel’s share) lub innych psotnych duchów (duppy share). Ta danina 
była w zamian za możliwość tworzenia aqua vitae czyli wody życia.

Spirit
Depot

W roku 2020 z wieloletniego doświadczenia, 
poznania upodobań i gustów konsumentów, 

chęci przybliżenia każdemu wyjątkowych 
alkoholi narodził się SPIRIT DEPOT.

Skład duchów zaklinanych w butelkach od 
wieków istnienia człowieka.



NASZE MOCNE 
STRONY

Transparentny 
łańcuch wartości dla 
wszystkich klientów.

łańcuch 
wartości

Doświadczony zespół 
budowany na wiedzy oraz 
fascynacji kategorią 
alkoholi. Nie udajemy -
lubimy i degustujemy.

zespół

Stworzyliśmy własną zasadę 
według której dobieramy 
alkohole do naszego portfolio, 
potocznie nazwaliśmy ją zasadą 
„pijalności”. Wierzymy, że to 
aromat i smak ma budować 
zainteresowanie i fascynacje 
daną kategorią lub ulubionym 
alkoholem.

pijalność

Wieloletnie doświadczenie 
jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych dystrybutorów 
FMCG w Polsce daje nam zaplecze 
logistyczne dostarczające zawsze 
perfekcyjny serwis: ubezpieczenie 
transportu, kompletność 
zamówień oraz terminowość.

logistyka



dry, london dry oraz smakowe

Gin

03

SKŁAD NASZYCH 
ALKOHOLI

Whisky / Whiskey
blended, single malt, single grain, whiskey

01
Rum

białe, ciemne, spiced oraz navy

02

Wódka
czyste i smakowe

05
Likiery/Wermuty
likiery, aperitivo, wermuty

07
Partnerzy
nasi partnerzy

08 09
Kontakt
nasz zespół, kontakt,
dane logistyczne

blanco, reposado, anejo

Tequila / Mezcal

04

Brandy
tradycyjne i nowoczesne

06



Whisky/
Whiskey01

skład alkoholi



The OneThe Lakes 
Single Malt

WHISKY / WHISKEY z Europy

McConnell’s
Lower 

East SideClan Fraser

Evade skład alkoholiWkrótce..

Clonakilty

Haran

Teerenpeli Slyrs

May LoagFeckinDunville’s Matt D’Arcy



WHISKY / WHISKEY z reszty świata

Kamet
Single Malt

Clyde May’s

Sakurao
Single Malt

skład alkoholi

Wkrótce..Balcones

Togouchi Hwa’Yo

Macaloney’s
Caledonian
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The Lakes Single Malt 
Whiskymaker’s Reserve No 5

whisky

Każdy wypust Whiskymaker’s jest artystyczną eksploracją dębu i komponowania whisky
single malt - ewolucji smaku i definiowania stylu destylarni. Tworzenie nowej whisky wymaga
pewnego rodzaju struktury, ale musi być w niej miejsce na swobodę, na podążanie za
przeczuciem i instynktem. Architektura każdego wydania Whiskymaker’s Reserve będzie
ewoluować zgodnie z rosnącym wpływem beczek po sherry i naszym poczuciem przygody.

Whiskymaker’s Reserve No.5 to aromatyczna ekspresja, dojrzewająca w najlepszych,
skrupulatnie pozyskiwanych i dobieranych beczkach po PX, Oloroso, Cream Sherry i
czerwonym winie. Butelkowana przy 52% ABV.
Edycja limitowa do 2500 butelek.

Kraj pochodzenia ABVKategoria
single malt whisky Anglia 52%The Lakes Distillery

skład alkoholi

Producent
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The Lakes Single Malt 
Whiskymaker’s Reserve No 6

whisky

Każdy wypust Whiskymaker’s jest artystyczną eksploracją dębu i komponowania whisky
single malt - ewolucji smaku i definiowania stylu destylarni. Tworzenie nowej whisky wymaga
pewnego rodzaju struktury, ale musi być w niej miejsce na swobodę, na podążanie za
przeczuciem i instynktem. Architektura każdego wydania Whiskymaker’s Reserve będzie
ewoluować zgodnie z rosnącym wpływem beczek po sherry i naszym poczuciem przygody.

Whiskymaker’s Reserve No.6 to aromatyczna ekspresja, dojrzewająca w najlepszych,
skrupulatnie pozyskiwanych i dobieranych beczkach z dębu amerykańskiego i hiszpańskiego
po PX, Oloroso, Cream Sherry i czerwonym winie. Butelkowana przy 52% ABV.
Edycja limitowa do 8000 butelek.

Kraj pochodzenia ABVKategoria
single malt whisky Anglia 52%The Lakes Distillery

skład alkoholi

Producent
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The Lakes Single Malt 
Whiskymaker’s Editions Resfeber

whisky

Seria Whiskymaker’s Editions jest przykładem poczucia przygody The Lakes Distillery. Każda
jednorazowa edycja jest wyrazem twórczej wolności, której nieodłącznym celem jest
tworzenie wyjątkowych smaków.

Z rdzeniem z beczek po kremowej sherry i dodatkowym charakterem z beczek po
czerwonym winie, Resfeber wypełnia podekscytowanie i energię na początku podróży,
niespokojny wyścig serca podróżnika przed wyruszeniem w drogę. Zapuszczamy się na
mniej eksplorowane terytorium beczek po sherry - żywe i złożone, kremowe, ale cierpkie, z
aromatami jabłka zanurzonego w toffi, delikatnymi przyprawami do pieczenia, nutami
konfitury z wiśni Maraschino i płatków róży oraz rozgrzewającym finiszem.

Jesteśmy na ścieżce do oświecenia, napędzani nowymi odkryciami, podekscytowani
postępem i naszym zbiorowym pragnieniem przygody.

Kto wie jaka będzie kolejna odsłona single malt whisky z destylarnii The Lakes…

Kraj pochodzenia ABVKategoria
single malt whisky Anglia 52%The Lakes Distillery

skład alkoholi

Producent



The One Signature Blend

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i słodowych z
Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt whisky z destylarni The
Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego doświadczenia w zakresie
dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja została wykończona w najlepszych
dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar profilowi smakowemu i pokazuje wpływ beczek
dębowych, proporcji, czasu i zaangażowania na podbicie smaku whisky.

Filtrowane non-chill dla bogatszego odczucia w ustach i pełniejszego smaku. The One cieszy
się wyjątkową, wszechstronną formą, która sprawia, że idealnie nadaje się do delektowania
solo lub cieszenia się w połączeniu z lodem lub kilkoma kroplami wody.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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The One Sherry Cask

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i słodowych
z Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt whisky z destylarni
The Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego doświadczenia w zakresie
dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja została wykończona w
najlepszych dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar profilowi smakowemu i pokazuje
wpływ beczek dębowych, proporcji, czasu i zaangażowania na podbicie smaku whisky.

Filtrowane non-chill dla bogatszego odczucia w ustach i pełniejszego smaku. Dostępnych
jest tylko 4512 butelek z rozlewu, które leżakują głównie w beczkach Oloroso i PX. Bardziej
miękki i porowaty dąb hiszpański zachęca do większego stopnia interakcji między alkoholem
a beczką. Bardziej otwarte ziarno pozwala whisky wniknąć głębiej w drewno, wydobywając
bogate i intensywne smaki, a także tworząc piękny i naturalny kolor.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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The One Port Cask

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i
słodowych z Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt
whisky z destylarni The Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego
doświadczenia w zakresie dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja
została wykończona w najlepszych dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar
profilowi smakowemu i pokazuje wpływ beczek dębowych, proporcji, czasu i
zaangażowania na podbicie smaku whisky.

To wydanie The One to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych whisky wykończona w
beczkach Tawny i Ruby Port. Filtr non-chill zapewnia bogatsze odczucie w ustach i
pełniejszy smak, przy użyciu wyłącznie naturalnych kolorów pochodzących z naszych
dębowych beczek w każdej butelce. Butelkowane przy 46,6% ABV.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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The One Orange Wine Cask

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i słodowych
z Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt whisky z destylarni
The Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego doświadczenia w zakresie
dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja została wykończona w
najlepszych dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar profilowi smakowemu i pokazuje
wpływ beczek dębowych, proporcji, czasu i zaangażowania na podbicie smaku whisky.

Ograniczona do zaledwie 2994 butelek z rozlewu, ta odsłona The One jest wizytówką
smaków pochodzących z pierwszego napełnienia beczek z amerykańskiego dębu oraz
beczek po hiszpańskim winie, znanym jako Vino de Naranja z Huelvy w Andaluzji.

Filtrowana non-chill zapewnia bogatsze odczucie w ustach i pełniejszy smak, przy użyciu
wyłącznie naturalnych kolorów pochodzących z naszych dębowych beczek w każdej butelce.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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The One Manzanilla Cask Finished

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i słodowych
z Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt whisky z destylarni
The Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego doświadczenia w zakresie
dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja została wykończona w
najlepszych dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar profilowi smakowemu i pokazuje
wpływ beczek dębowych, proporcji, czasu i zaangażowania na podbicie smaku whisky.

Beczki wyłącznie z andaluzyjskiego miasta Sanlúcar de Barrameda, chłodniejszy nadmorski
klimat regionu nadaje Manzanilli charakterystyczne cechy suchej soli morskiej.

Nasza wyjątkowa mieszanka The Lakes Single Malt oraz wyselekcjonowanych szkockich
whisky zbożowych i słodowych z Highlands, Speyside i Islay jest następnie wykańczana w
najlepszych beczkach Manzanilla, aby stworzyć odświeżającą ekspresję The One.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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The One Colheita

Jest to wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych szkockich whisky zbożowych i słodowych
z Highlands, Speyside i Islay. Sercem każdej kompozycji jest single malt whisky z destylarni
The Lakes. The One Whisky Collection jest wizytówką naszego doświadczenia w zakresie
dojrzewania i mieszania whisky. Każda pojedyńcza wersja została wykończona w
najlepszych dębowych beczkach, co nadaje nowy wymiar profilowi smakowemu i pokazuje
wpływ beczek dębowych, proporcji, czasu i zaangażowania na podbicie smaku whisky.

Colheita (Col-yate-a) oznacza „żniwa”, odnosząc się do wyłącznego wykorzystania
winogron z jednej uprawy do stworzenia rocznika porto.

Nasza wyjątkowa mieszanka The Lakes Single Malt oraz wyselekcjonowanych szkockich
whisky zbożowych i słodowych z Highlands, Speyside i Islay jest następnie wykańczana w
rzadkich beczkach Colheita, aby stworzyć bogatą i rozgrzewającą ekspresję The One.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended whisky Anglia, Szkocja 46,6%The Lakes Distillery

Producent
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McCONNELL’S Irish Whisky
McConnell’s Irish Whisky to mieszanka najlepszych irlandzkich whisky odpoczywających w
beczkach po bourbonie minimum 5 lat.

JJ McConnell był właścicielem jednego z pierwszych składów whisky w Belfaście, jego
rodzinnym mieście. Niszczycielski pożar strawił całość magazynu w kwietniu 1909 roku,
zniszczonych zostało ponad pół miliona galonów irlandzkiego trunku. Ale JJ McConnell walczył
ciężko o swój biznes i wykazał się odpornością i wytrwałością w tym trudnym czasie..

W latach ok 1900 niektórzy z irlandzkich gorzelników zaczęli używać „e”, aby odróżnić ich
„uisce beatha” od celtyckiej kuzynki whisky pochodzącej z drugiej strony Morza Irlandzkiego.
Szkocka whisky stała się również graczem w eksporcie, głównie do USA, a niektórzy myśląc o
odróżnieniu od niej, zaczęli dodawać „e”. Irish Whisky McConnell’s została założona w 1776
roku. Także jej powstanie uprzedza wprowadzenie formalnych zmian i regulacji. McConnell’s
Irish Whisky pozostaje wierna pochodzeniu i kultywuje ponad 125 letnią tradycję produkcji.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
irish whisky Irlandia 42%Belfast Distillery

Producent
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McCONNELL’S Irish Whisky Sherry Finish
McConnell’s Irish Whisky to mieszanka najlepszych irlandzkich whisky odpoczywających w
beczkach po bourbonie minimum 5 lat.

JJ McConnell był właścicielem jednego z pierwszych składów whisky w Belfaście, jego
rodzinnym mieście. Niszczycielski pożar strawił całość magazynu w kwietniu 1909 roku,
zniszczonych zostało ponad pół miliona galonów irlandzkiego trunku. Ale JJ McConnell walczył
ciężko o swój biznes i wykazał się odpornością i wytrwałością w tym trudnym czasie..

Whisky McConnell’s została założona w 1776 roku. Także jej powstanie uprzedza
wprowadzenie formalnych zmian i regulacji. McConnell’s Irish Whisky pozostaje wierna
pochodzeniu i kultywuje ponad 125 letnią tradycję produkcji.

Whisky leżakuje przez 5 długich lat, dojrzewa w beczkach po 1-szym napełnieniu po
bourbonie, a następnie wykończone w najlepszych beczkach po sherry Oloroso, które
wydobywają bogactwo aromatów suszonych fig, gorzkiej czekolady i długo utrzymujących się
nut przyprawowych.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Irlandia 46%Belfast Distillery

Producent
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irish whisky



KAMET Indian Single Malt
Nazwa Kamet wzięła się od podnóża góry, u stóp której rozwija się żyzna kraina dostarczająca
zbóż dla całych Indii. Obszar ten jest synonimem bogactwa i urodzaju – taka jaka właśnie jest
whisky Kamet.

Destylowana z jęczmienia szcześciorzędowego uprawianego u stóp Himalajów. Dojrzewa w
beczkach po bourbonie, beczkach po francuskich winach i beczkach po sherry. Destylarnia
typowe destylatory w stylu szkockim zainstalowane w 2012 roku.

Twórcami tej pozycji są ikony w świecie whisky - Surrinder Kumar, który uznawany jest za ojca
indyjskich whisky, wcześniej pracując dla gorzelni Amrut wraz z którą założył i rozwijał program
single malt whisky ukazujący potencjał produkcyjny Indii oraz Nancy Fraley, która jest jedną z
najlepszych Master Blender w Ameryce, a z jej doświadczenia czerpały liczne destylarnie. Jej
droga od kształcenia teologicznego przez praktykę adwokacką doprowadziły ją do zamiłowania
światem whisky oraz poszukiwaniem jej duchowości i reguł. Obecnie pełni ona funkcję Dyrektora
ds. Edukacji w Amerykańskim Instytucie Gorzelnictwa (ADI).

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Indie 46%Piccadilly Distillerysingle malt whisky

Producent
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MACALONEY’S Invermallie Red Wine Barrique
Był sobie kiedyś mały Szkot, Graeme Macaloney, który znalazł wakacyjną pracę przy butelkowaniu whisky i
zakochał się w Uisge Beatha, „wodzie życia”. Poświęcił swoje serce znalezieniu sposobu na zarabianie na
życie z whisky, chociaż okoliczności znalazły sposób na odwrócenie jego marzeń.

Invermallie to edycja dla naszych koneserów / kolekcjonerska. Podobnie jak płynąca rzeka Mallie, jest to
ciągle zmieniająca się seria klasycznych wyrażeń single malt opartych na unikalnych, jednorazowych
pojedynczych beczkach lub innych specjalnych selekcjach. Z indywidualnie numerowanymi butelkami jest
poszukiwana przez miłośników dobrej whisky.

To specjalne wydanie Invermallie pochodzi z wyselekcjonowanej, ponownie zwęglonej beczki po
czerwonym, portugalskim winie importowanym z Europy. Ta „barrique” została poddana obróbce przez
Dr. Jima Swan metodą shave-toast-rechar i daje cudownie złożony nos z czerwonymi jagodami, suszonymi
owocami, cukrem demerara, skórą, dębem i miodem. Podniebienie jest kremowe i pełne z warstwami
owoców tropikalnych, przypraw drzewnych, brandy ciemnego ciasta owocowego, cygara, kakao, Maltesers,
owsa i miodu. Finisz jest długi z suszonymi owocami i utrzymującym się dębem.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Kanada

Producent
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single malt whisky 46%Macaloney's Island
Distillery



MACALONEY’S Searaidh Braicheaken
Był sobie kiedyś mały Szkot, Graeme Macaloney, który znalazł wakacyjną pracę przy butelkowaniu whisky i
zakochał się w Uisge Beatha, „wodzie życia”. Poświęcił swoje serce znalezieniu sposobu na zarabianie na
życie z whisky, chociaż okoliczności znalazły sposób na odwrócenie jego marzeń.

Nasz pierwszy single malt dojrzewający w beczkach po sherry. Ten single malt nie tylko jest „finiszowany” w
beczkach po sherry, ale dojrzewa od początku do końca w kombinacji beczek Oloroso i Pedro Ximenez
STR. STR oznacza Shave Toast Rechar, opracowany przez nieżyjącego już wielkiego Dr. Jima Swana. To
sprawiło, że nasze Mac na Braiche i Invermallie STR odniosły ogromne sukcesy. Teraz, dzięki naszej
hiszpańskiej spółdzielni w Jerez, mamy beczki Sherry STR (225 l), które nasycają solidne nuty dębu, lepsze
natlenienie i filtrację węglem drzewnym, aby dopełnić potężne nuty bomby sherry, których oczekuje się od
single maltów dojrzewających w Oloroso i PX.

Klasyczny alkohol single malt stanowiący podstawę tego ducha Searaidh Braiche zdobył złoto podczas
World Whisky Awards 2019 dla najlepszej nowej marki w Kanadzie i 2 najlepszych na świecie. Searaidh
Braiche zdobył również złoty medal w 2021 John Barleycorn Awards.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Kanada

Producent
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single malt whisky 46%Macaloney's Island
Distillery



MACALONEY’S Peated Darach Braiche
Był sobie kiedyś mały Szkot, Graeme Macaloney, który znalazł wakacyjną pracę przy butelkowaniu whisky i
zakochał się w Uisge Beatha, „wodzie życia”. Poświęcił swoje serce znalezieniu sposobu na zarabianie na
życie z whisky, chociaż okoliczności znalazły sposób na odwrócenie jego marzeń.

Macaloney’s Caledonian Peated Darach Braiche Island Single Malt to młoda, torfowa whisky dojrzewająca
w beczkach po bourbonie przez niecałe 3 lata. Dzięki pięknemu naturalnemu kolorowi z procesu filtracji
bez chłodzenia, Peated Darach oferuje zrównoważone i wielowarstwowe podniebienie. Torfowość na
poziomie 54 ppm.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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single malt whisky 46%Macaloney's Island
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MACALONEY’S Oaken Poitin
Był sobie kiedyś mały Szkot, Graeme Macaloney, który znalazł wakacyjną pracę przy butelkowaniu whisky i
zakochał się w Uisge Beatha, „wodzie życia”. Poświęcił swoje serce znalezieniu sposobu na zarabianie na
życie z whisky, chociaż okoliczności znalazły sposób na odwrócenie jego marzeń.

Tradycyjnie destylowany metodami irlandzkimi i dojrzewający w wybranych portugalskich beczkach z
czerwonym winem STR (shave-toast-rechar), jest to pierwsza potrójnie destylowana whisky pot still w
Kanadzie i jedna z pierwszych poza Irlandią. Whiskymaker, dr Graeme Macaloney, badał proces destylacji w
Irlandii, zanim odtworzył go tutaj, na wyspie Vancouver. Następnie nałożył wiedzę na temat dojrzewania,
której nauczył się od legendarnego doktora Jima Swana.

Smak: pełny, kremowy i gładki, z nutami zbożowymi i symfonią nut kwiatowych i owocowych, w tym róż,
miodu, nektarynki, papai, moreli, jabłek i kandyzowanej pomarańczy. Ułożone w nim są czerwone wino,
czarna porzeczka, przyprawy drzewne i utrzymujący się finisz dębu.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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single malt whisky 46%Macaloney's Island
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TOGOUCHI Single Malt
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Stworzony przez mistrza destylarni Taihei Yamamoto. Ten single malt jest mieszanką
dojrzewania w beczkach po bourbonie i po sherry. W odróżnieniu do Sakurao Single Malt, ta
pozycja dojrzewa w opuszczonym tunelu kolejowym w niskim paśmie górskim.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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TOGOUCHI 15YO
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Leżakowana 15 lat w beczkach z amerykańskiego dębu. Blend składa się w 25% whisky
kukurydzianej i 75% whisky jęczmiennej i pszenicznej.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 43,8%Sakurao Distillery
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TOGOUCHI 9YO
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Niekonwencjonalny profil degustacyjny japońskiej whisky. Leżakowana 9 lat w beczkach z
amerykańskiego dębu. Blend składa się w 46% whisky jęczmiennej, 36% whisky słodowanej i
18% whisky kukurydzianej.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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TOGOUCHI Pure Malt
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Mieszanka single maltów w wieku od 3 do 9 lat, bardzo lekko torfowana. Leżakowane w
beczkach po sherry i Bourbonie.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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TOGOUCHI Sake Cask Finish
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Jedyna na rynku japońska whisky starzona sake. Leżakowane w beczkach po bourbonie, a
następnie finiszowana przez 3 miesiące w beczkach sake pochodzących bezpośrednio z piwnic
Chugoku Jozo.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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TOGOUCHI Beer Cask Finish
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Leżakowane w beczkach po bourbonie, a następnie finiszowane przez 6 miesięcy w beczkach
po piwie w stylu IPA w sercu piwnic Chugoku Jozo. Do stworzenia tego innowacyjnego finiszu,
napełniono tylko 36 beczek.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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TOGOUCHI Premium
Togouchi to wysokiej klasy i rzemieślnicza japońska marka whisky produkowana przez Chugoku
Shuzo z siedzibą w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima. Destylarnia została założona w 1918
roku i produkuje sake i likiery od ponad 100 lat. Produkcja whisky Togouchi rozpoczęła się w
1990 roku.
Unikalny proces starzenia whisky Togouchi to leżakowanie w opuszczonym tunelu kolejowym o
długości 361 metrów, gdzie panuje stała temperatura 15°C i wilgotność powietrza 80%. Whisky
są następnie mieszane i redukowane naturalną wodą źródlaną z sąsiednich gór Sandankyo.
Chociaż japońskie metody produkcji whisky są zakorzenione w szkockiej tradycji, Japonia
charakteryzuje się dużą swobodą mieszania.

Niekonwencjonalny profil degustacyjny japońskiej whisky. Leżakowana 3 lata w beczkach z
amerykańskiego dębu. Blend składa się w 15% whisky kukurydzianej, 10% słodowanej whisky i
76% grain whisky.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia Sakurao Distillery
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SAKURAO Single Malt Japanese Whisky

Założona w 2017 roku i zainaugurowana w 2018 roku, Sakurao Distillery prezentuje swój
pierwszy w historii single malt destylowany, starzony w w prefekturze Hiroszima na wyspie
Seto na Morzu Śródlądowym.

Stworzona przez Taihei Yamamoto, mistrza detylacji domu Sakurao, jest przedsmakiem
charakteru przyszłych wypustów tej młodej, ale i charakternej destylarni. Stworzona z połączenia
single malt whisky leżakujących w beczkach po bourbonie, beczkach z nowego amerykańskiego
dębu i beczkach po sherry, w których whisky leżakowała przez minimum 3 lata. Finalna
kompozycja skorzystała również na kilkumiesięcznym dojrzewaniu w beczkach mizunara,
słynnym japońskim dębie.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 43%Sakurao Distillerysingle malt whisky
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DUNVILLE’S 1808
Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Nazwa 1808 oddaje hołd daty powstania irlandzkiej whiskey Dunville, Powstała w sercu
Belfastu i stąd stała się jedną z najbardziej słynnych whiskey na świecie. Mieszanka whisky
słodowych, zbożowych i pot still. Silna i bezkompromisowa, odważna i pewna siebie, czarująca i
szczera jak miasto jej narodzin.

skład alkoholi
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DUNVILLE’S Three Crowns
Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Dunvilles Three Crowns to lekka i delikatna mieszanka irlandzka. Echlinville wskrzesił tę słynną
starą markę, która kiedyś była produkowana w Royal Irish Distillery w Belfaście. Do bieżącego
butelkowania pobrano 3 szlachetne whisky z 3 różnych rodzajów beczek. Właściwa koncepcja
dla tak nazwanej whisky!

skład alkoholi
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DUNVILLE’S Three Crowns Peated
Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Z przyjemnością ogłaszamy pojawienie się Dunville's Three Crowns Peated. Składa się z single
grain whiskey, 10-letniej single malt whisky i 15-letniej single malt whisky wykańczanej w
beczkach po sherry Oloroso. Beczka, w której dojrzewało to połączenie była mocno torfowana
przed zalaniem. Rzadka, delikatnie wędzona irlandzka whisky.

skład alkoholi
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DUNVILLE’S 10YO

Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Ten wielokrotnie nagradzany single malt starzony jest przez 10 lat i wykańczany w najwyższej
jakości beczkach po słodkiej sherry Pedro Ximenez. Butelkowane w 46% bez filtracji na zimno.

skład alkoholi
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DUNVILLE’S 20YO Oloroso Sherry

Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Kolejny wypust z destylarni Echlinville pojawił się teraz w bardzo limitowanej ilości. Do sprzedaży
trafia tylko 3000 butelek 20-letniej irlandzkiej whisky Oloroso Cask Finish odrodzonego giganta
Dunville's. Jak sama nazwa wskazuje, single malt był finiszowany w wykwintnych beczkach po
sherry Oloroso i butelkowany w destylarni Echlinville. W sumie kompozycja dojrzewała przez 20
lat, co czyni ją wyjątkowo bogatą. Jak zwykle w przypadku destylarni, ta irlandzka whisky nie była
filtrowana na zimno, aby nie zafałszować oceny charakterystycznej Dunville.
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DUNVILLE’S 21YO Palo Cortado

Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Oto najnowszy wypust irlandzkiej whisky Dunville w postaci niezwykle limitowanej 21-letniej
single malt whisky, cierpliwie finiszowych w rzadkich, dekadenckich beczkach po sherry Palo
Cortado. Ta szczególna ekspresja jest ograniczona do zaledwie 3000 butelek.
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DUNVILLE’S 18YO Port Mourant Rum Finish
Stworzona w 1808 roku i odrodzona w 2012 roku historia irlandzkiej whisky Dunville’s to historia
sławy, fortuny, tragedii i odrodzenia. Teraz przywrócona na należne jej miejsce wśród
najlepszych na świecie whiskey. Wielokrotnie nagradzane irlandzkie whisky single malt i
vintage blend Dunville’s są synonimem najwyższej jakości, wykwintnego smaku i bogatego
dziedzictwa. Ikona swoich czasów - panowanie Dunville’s zakończyło się pośród rodzinnej
tragedii. Przez prawie 80 lat jedyne nieliczne dostępne butelki były uważane za wybitnie
poszukiwane. Destylarnia Echlinville jest teraz dumnym kustoszem tej kultowej marki Belfastu.

Ta wyjątkowa whisky została po mistrzowsku wykończona w zaledwie ośmiu specjalistycznych
beczkach z zamkniętej destylarni Port Mourant Estate w Gujanie. W tych beczkach wcześniej
znajdował się niezwykle rzadki 41-letni Demerara Rum z ostatniego zachowanego na świecie
podwójnego drewnianego destylatora.
Założona w 1732 roku destylarnia Port Mourant Estate produkowała jedne z najlepszych na
świecie rumów Demerara. Ich beczki były wyłożone bogatą ciemną melasą, nadającą
intensywność smaku, który wybrzmiewa prawie pół wieku później w nosie, podniebieniu i finiszu
tej najrzadszej z whisky.
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MATT D’ACRY 10YO Port Cask
Założona w Newry, w hrabstwie Down w 1817 roku, Matt. D’Arcy & Co. Ltd. byli jednymi z
najlepszych producentów irlandzkiej whiskey w północnej części Irlandii. Obok marek takich jak
Old Comber i Dunville’s Irish Whiskey, w XIX wieku Matt. D’Arcy pomógł zbudować irlandzki
przemysł whisky, którego zazdrościł świat.

Destylarnia Echlinville jest teraz strażnikami tej dobrej, starej irlandzkiej whisky. Echlinville jest
również domem dla Dunville's i Old Comber, z dumą skupiając trzy najbardziej historyczne
„zagubione” irlandzkie marki whisky, dając im należne im miejsce w czołówce irlandzkiego
renesansu whisky.

Pierwsza od ponad wieku mieszana irlandzka whisky, wypuszczona przez Matt D'Arcy & Co. Ltd.
10-letnia whisky zbożowa została zmieszana z 17-letnim single maltem, aby stworzyć ten
wypust.
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CLYDE MAY’S Alabama Style Whiskey
„Say watcha be and be watcha say.” - tak powiedział Clyde May, skromny bimbrownik, którego alkohole
noszą jego imię.

Wychowywany przez samotną matkę, dorastał w czasach Wielkiego Kryzysu, gdzie odporność i charakter
były niezbędne do przetrwania. Clyde May dumnie służył w 77. Dywizji Piechoty podczas II wojny światowej.
Zdobył Brązową Gwiazdę i Purpurowe Serce.
Clyde wiedział sporo o tworzeniu najlepszych bimbrów, nawet jeśli jego metody były nieco poza
regulacjami USA. Jego wysokie standardy i zaangażowanie w jakość ugruntowały jego reputację jako
„najbardziej poszukiwanego” bimbru w Alabamie, jeśli nie w kraju. Te cechy zasmakujesz w każdym łyku
jego whisky i bourbonów, tworzonych z możliwie najczystszych, starzonych latami w zwęglonych dębowych
beczkach alkoholi.

Destylowany od 1946 roku, legalny od 2001 roku. Ponad 70 lat autentyczności, poświęcenia, uczciwości i
wytrwałości - to jest to, czego potrzeba, aby stać się pierwszym oficjalnym alkoholem stanu Alabama.
Bazująca na oryginalnej recepturze whiskey leżakuje 4 lata w dębowych beczkach.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
whiskey 42,5%Conecuh RidgeUSA
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CLYDE MAY’S Straight Bourbon
„Say watcha be and be watcha say.” - tak powiedział Clyde May, skromny bimbrownik, którego alkohole
noszą jego imię.

Wychowywany przez samotną matkę, dorastał w czasach Wielkiego Kryzysu, gdzie odporność i charakter
były niezbędne do przetrwania. Clyde May dumnie służył w 77. Dywizji Piechoty podczas II wojny światowej.
Zdobył Brązową Gwiazdę i Purpurowe Serce.
Clyde wiedział sporo o tworzeniu najlepszych bimbrów, nawet jeśli jego metody były nieco poza
regulacjami USA. Jego wysokie standardy i zaangażowanie w jakość ugruntowały jego reputację jako
„najbardziej poszukiwanego” bimbru w Alabamie, jeśli nie w kraju. Te cechy zasmakujesz w każdym łyku
jego whisky i bourbonów, tworzonych z możliwie najczystszych, starzonych latami w zwęglonych dębowych
beczkach alkoholi.

Destylowany od 1946 roku, legalny od 2001 roku. Bourbon leżakuje od 4 do 5 lat w dębowych beczkach
o pojemności 53 galonów i nie jest filtrowana na zimno.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
bourbon USA 46%Conecuh Ridge
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BALCONES Baby Blue
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed butelkowaniem,
aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by spełnić ich
wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i nigdy nie są
łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones Distilling są
zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej nieskażonej teksańskiej
whisky.

Pierwsza teksańska whisky na rynku od czasów prohibicji. Odsłona Baby Blue to whisky
wykonana z prażonej niebieskiej kukurydzy. Ta bogata i oleista kukurydza dodaje świeżości
wyrafinowaniu, tradycyjnej whisky kukurydzianej. Jednocześnie dodaje nowych aromatów i
smaków przy zachowaniu zacięcia klasycznej amerykańskiej destylacji.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
bourbon USA 46%Balcones Distilling
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BALCONES 100 Proof Rye
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed butelkowaniem,
aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by spełnić ich
wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i nigdy nie są
łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones Distilling są
zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej nieskażonej teksańskiej
whisky.

Kiedy pokazaliśmy światu Texas Rye w marcu 2018 roku, chcieliśmy wypracować styl, który
pokochamy, Pragnęliśmy by przy jednoczesnym zachowaniu innowacyjności wnieść sporo
subtelności do bardzo charakternych destylatów amerykańskich. Droga naszego
stuprocentowego zacieru żytniego rozpoczyna się od żyta Elbon północno-zachodniego
Teksasu. To właśnie to zboże oddaje mnóstwo smaków czekolady i pieczonego żyta oraz
wypełnia podniebienie słodkim, pełnym finiszem.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
USA 46%

Producent

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz

whiskey Balcones Distilling



BALCONES Pot Still Bourbon
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed
butelkowaniem, aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by
spełnić ich wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i
nigdy nie są łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones
Distilling są zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej
nieskażonej teksańskiej whisky.

Wielkie smaki zawsze były podstawą naszych cenionych Texas Whisky, a Texas Pot Still
Bourbon nie jest wyjątkiem. Pot Still Bourbon powstaje przy użyciu tradycyjnej destylacji w
miedzianych alembikach, która zapewnia bogaty i „lepki” alkohol, który umieszczamy w
nowych, zwęglonych, dębowych beczkach. Dzięki swej konsystencji nie traci, a zyskuje swego
bogactwa smaków i zaokrąglenia. Każdy dram jest pełen charakteru i ciała, z aromatycznym
wejściem i miękkim wykończeniem, aby zapewnić przystępne, ale niezapomniane wrażenia.

skład alkoholiwhisky
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bourbon USA 46%
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BALCONES Single Malt
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed butelkowaniem,
aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by spełnić ich
wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i nigdy nie są
łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones Distilling są
zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej nieskażonej teksańskiej
whisky.

Wykorzystując klasyczne techniki i składniki zapożyczone z historii, w połączeniu z naszym
unikalnym klimatem środkowego Teksasu, nasz Single Malt jest hołdem dla wielowiekowej
tradycji gorzelniczej. Jest zdobywcą ponad 70 (!) nagród, w tym najlepszej American Single
Malt
roku 2014, 2015 i 2016. Każda partia Texas Single Malt to wyjątkowa kompozycja, wykonana
wyłącznie ze słodowanego jęczmienia Scottish Golden Promise i leżakowane w wielu
wariantach beczek.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
USA 53%
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BALCONES Rumble Cask Reserve
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed butelkowaniem,
aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by spełnić ich
wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i nigdy nie są
łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones Distilling są
zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej nieskażonej teksańskiej
whisky.

Prawdziwa historia Rumble Cask Reserve zaczęła się od prostego przypadku zgubienia i
odnalezienia, ale zaowocowała czymś genialnym i niezwykłym. Od tego pierwszej edycji,
celowo pielęgnowaliśmy niewielką część naszych zapasów, aby zapewnić wyraz whisky, który
jest bogaty, pełny i kuszący. Każda partia to mieszanka zaledwie kilku beczek, a każda stanowi
przykład różnych aspektów tego rzadkiego trunku. Rezerwat Rumble Cask stał się nam bardzo
bliski na przestrzeni lat i nie możemy się doczekać dzielenia się jego różnorodnością.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
USA
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BALCONES Brimstone
Nasi destylerzy osobiście próbują zawartości każdej beczki Balcones przed
butelkowaniem, aby zapewnić jakość i smak do których przyzwyczajamy naszych fanów by
spełnić ich wygórowane oczekiwania. Są to autentyczne whisky i whiskey rzemieślnicze i
nigdy nie są łączone ze sztucznym barwnikami lub aromatami. Wszystkie wypusty Balcones
Distilling są zawsze filtrowane non-chill, co zatrzymuje bogate oleje i estry naszej
nieskażonej teksańskiej whisky.

Ten jedyny w swoim rodzaju trunek z kukurydzianej whisky jest wędzony przy użyciu
spalonych na teksańskim słońcu ścinek dębu. Proces ten jest naszym sekretem, a jego
początków należy się doszukiwać w tradycjach bimbrowniczych sprzed czasów prohibicji.
Rezultatem jest alkohol pełen świeżości, młodzieńczych nut kukurydzy i lekkich owoców z
odważnym, wędzonym wykończeniem.

Odważny, ale zrównoważony, Brimstone to kolejny teksański oryginał od Balcones.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
USA 46%
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BALCONES ZZ-Top
Ta whisky z Teksasu była tworzona od lat – ZZ-Top byli obecni w dyskusji na temat degustacji i
blendingu. Postanowiliśmy stworzyć whisky z podstawowymi ziarnami Balcones – kukurydza
Blue Baby, słodowany jęczmień i żyto. Projektując whisky z różnych podstaw, musieliśmy
zadać sobie pytanie, co każdy gracz wniesie do całości: Najpierw wróciliśmy do naszych
korzeni i zaczęliśmy od niebieskiej kukurydzy, aby zapewnić solidną warstwę basu i tłuste
ciało. Następnie wprowadziliśmy słodowany jęczmień dojrzewający w dębowych beczkach
virgin, aby uzyskać łagodnie stonowane środkowe podniebienie i ciężki finisz owoców
pestkowych, a na koniec żyto, aby zapewnić jasną, korzenną nutę głowy całego zespołu.

Trzy różne whisky i trzech różnych członków zespołu – złączyli się razem, aby stworzyć
wyjątkową whisky, która powstała we współpracy z członkami ZZ Top. Suma jej części
opowiada fascynującą historię, podobnie jak kultowe melodie tego małego zespołu z Teksasu…

skład alkoholiwhisky
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CLONAKILTY Galley Head Single Malt
Znajdujące się na nabrzeżu, w samym sercu miasta Clonakilty, trzy lśniące miedziane alembiki
są inspirującym widokiem. To tutaj destylujemy naszą, wielokrotnie nagradzaną markę przy
użyciu najlepszych składników, naszego doświadczenia oraz opinii naszych przyjaciół. Tu zaczyna
się magia i jest domem whisky Clonakilty.

Zainspirowana kultową latarnią morską Galley Head, która stoi na straży naszych pól na skraju
Oceanu Atlantyckiego. Latarnię tę można zobaczyć z naszego magazynu Atlantic Ocean po
drugiej stronie zatoki.

Dojrzewająca w beczkach w naszym magazynie nad Oceanem Atlantyckim, Galley Head Single
Malt to połączenie dwóch dębowych beczek, wypalonych, ponownie tostowanych beczek po
winie Bordeaux i beczek jednokrotnie użytych po czerwonym winie Bordeaux.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
single malt whiskey 40%Clonakilty Distillery
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CLONAKILTY Double Oak
Znajdujące się na nabrzeżu, w samym sercu miasta Clonakilty, trzy lśniące miedziane
alembiki są inspirującym widokiem. To tutaj destylujemy naszą, wielokrotnie nagradzaną
markę przy użyciu najlepszych składników, naszego doświadczenia oraz opinii naszych
przyjaciół. Tu zaczyna się magia i jest domem whisky Clonakilty.

Whisky dojrzewająca w beczkach po bourbonie, beczkach z dębu amerykańskiego pierwszy
raz wypełnionych oraz opalonych beczkach z dębu europejskiego po czerwonym winie,
odświeżonych metodą NEOC – New Era Of Cask.

To sprawia, że jest to pierwsza na świecie irlandzka whiskey wykończona w beczce NEOC.
NEOC to dawne beczki po czerwonym winie z regionu Bordeaux we Francji. Są ręcznie
oprawiane przez tradycyjnych bednarzy i ponownie opalane zgodnie ze specyfikacją
poszczególnych gorzelników.

skład alkoholiwhisky
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CLONAKILTY Port Cask

Znajdujące się na nabrzeżu, w samym sercu miasta Clonakilty, trzy lśniące miedziane
alembiki są inspirującym widokiem. To tutaj destylujemy naszą, wielokrotnie nagradzaną
markę przy użyciu najlepszych składników, naszego doświadczenia oraz opinii naszych
przyjaciół. Tu zaczyna się magia i jest domem whisky Clonakilty.

Pierwszy odsłona naszej serii Clonakilty Cask Finish. Ta whisky jest wykańczana w beczkach po
porto z Doliny Douro. Cały proces maturacji i butelkowania ma miejsce w naszym magazynie
krańcu lądu i Oceanu Atlantyckiego.

skład alkoholiwhisky
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LOWER EAST SIDE Blended Malt

7 single malt whisky z całej Szkocji, zebrane i umiejętnie zmiksowane przez master blenderów z
The Borders Distillery. Następnie kompozycja dojrzewa w beczkach z dębu amerykańskiego by
idealnie się połączyć.

Świetna szkocka whisky do mieszania – odważna, ale wyważona. Nie tak mocno dymna by
zakłócić resztę składników, ale też nie tak subtelna by stracić swój charakter w mixie.

Wyprodukowany w Szkocji. Zadomowiony na Manhattanie. Lower East Side odnajduje się
świetnie wszędzie gdzie się pojawi.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
blended malt 40%The Borders DistillerySzkocja
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WS:01 BORDERS Malt&Rye

Niektórzy twierdzą, że w Scotch Whisky nie ma nic nowego. Mówimy, pomyśl jeszcze raz.

W 2019 roku wydestylowaliśmy niewielką partię spirytusu żytniego i poddaliśmy go dojrzewaniu
w tych samych beczkach po bourbonie, co słód, aby stworzyć tę niezwykłą i aromatyczną whisky.
Jest to pierwsza szkocka whisky blended, która opuściła Scottish Borders od 1837 roku i pierwsza
ekspresja serii Workshop z destylarni Borders.
Butelkowane bez filtracji. 63,8% żyta. 36,2% jęczmień słodowany.

W całości destylowana przez destylarnię Borders. Każda butelka WS:01 Borders Malt & Rye jest
indywidualnie numerowana i tylko 5988 zostanie dopuszczonych do sprzedaży.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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EVADE French Single Malt
Na całym świecie Francja jest krajem znanym nie tylko z produkcji jednych z najlepszych win, ale
także z ułożenia całego know-how związanego z produkcją win i napojów spirytusowych.
Zaznaczyli oni kilka kluczowych elementów dla powstania alkoholi, takie jak: uprawa ziemi,
bednarstwo, fermentacja, destylacja, dojrzewanie, mieszanie… Kompletne doświadczenie i
przygotowanie, dzięki któremu Francja może wytwarzać produkty najwyższej jakości, od ziemi
do butelki. Francja słynąca z produkcji rodzimych alkoholi takich jak cognac, armagnac i calvados
powraca do początków destylacji by tworzyć whisky.

Evade French Single Malt Whisky jest podwójnie destylowana w alembikach Charentais. Whisky
leżakuje od 3 do 5 lat w różnych typach beczek, zarówno starych, wcześniej wykorzystywanych
do leżakowania innych alkoholi jak i nowych. Używamy beczek z dębu francuskiego gdzie whisky
leżakuje 36 miesięcy, nowych beczek z dębu amerykańskiego, beczek po koniaku użyte tylko
raz i beczek po czerwonych winach burgundzkich.
Jej kolor jest naturalny bez żadnych dodatków barwiących. Nie jest również filtrowana na
zimno.

skład alkoholiwhisky
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EVADE Peated French Single Malt

Na całym świecie Francja jest krajem znanym nie tylko z produkcji jednych z najlepszych win, ale
także z ułożenia całego know-how związanego z produkcją win i napojów spirytusowych.
Zaznaczyli oni kilka kluczowych elementów dla powstania alkoholi, takie jak: uprawa ziemi,
bednarstwo, fermentacja, destylacja, dojrzewanie, mieszanie… Kompletne doświadczenie i
przygotowanie, dzięki któremu Francja może wytwarzać produkty najwyższej jakości, od ziemi
do butelki. Francja słynąca z produkcji rodzimych alkoholi takich jak cognac, armagnac i calvados
powraca do początków destylacji by tworzyć whisky.

Evade Peated Single Malt podwójnie destylowany w alembikach Charentais, a następnie leżakuje
od 4 do 7 lat w beczkach po bourbonie oraz nowych beczkach z dębu amerykańskiego. Whisky
nie jest filtrowana na zimno, a jej kolor jest naturalny bez dodatków barwiących. Torfowość na
poziomie 35 ppm.

skład alkoholiwhisky
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43%Francja

EVADE Rum Cask Finish Single Malt

Na całym świecie Francja jest krajem znanym nie tylko z produkcji jednych z najlepszych win, ale
także z ułożenia całego know-how związanego z produkcją win i napojów spirytusowych.
Zaznaczyli oni kilka kluczowych elementów dla powstania alkoholi, takie jak: uprawa ziemi,
bednarstwo, fermentacja, destylacja, dojrzewanie, mieszanie… Kompletne doświadczenie i
przygotowanie, dzięki któremu Francja może wytwarzać produkty najwyższej jakości, od ziemi
do butelki. Francja słynąca z produkcji rodzimych alkoholi takich jak cognac, armagnac i calvados
powraca do początków destylacji by tworzyć whisky.

Evade Wine Cask Finish Single Malt jest podwójnie destylowana w alembikach Charentais, a
następnie leżakuje w beczkach po czerwonym winie Bordeaux Grand Cru. Whisky nie jest
filtrowana na zimno, a jej kolor jest naturalny bez dodatków barwiących.

skład alkoholiwhisky
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43%Francja

EVADE Wine Cask Finish Single Malt

Na całym świecie Francja jest krajem znanym nie tylko z produkcji jednych z najlepszych win, ale
także z ułożenia całego know-how związanego z produkcją win i napojów spirytusowych.
Zaznaczyli oni kilka kluczowych elementów dla powstania alkoholi, takie jak: uprawa ziemi,
bednarstwo, fermentacja, destylacja, dojrzewanie, mieszanie… Kompletne doświadczenie i
przygotowanie, dzięki któremu Francja może wytwarzać produkty najwyższej jakości, od ziemi
do butelki. Francja słynąca z produkcji rodzimych alkoholi takich jak cognac, armagnac i calvados
powraca do początków destylacji by tworzyć whisky.

Evade Rum Cask Finish Single Malt jest podwójnie destylowana w alembikach Charentais, a
następnie leżakuje w beczkach po rumach z Barbadosu przez 20 miesięcy. Nie jest filtrowana na
zimno, a jej kolor jest naturalny bez dodatków barwiących.

Maison Ferroni
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40%Korea Południowa

HWAYO Single Grain

Anchor Distillery
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„Hwa” oznacza ogień, a „Yo” symbolizuje szlachetny przedmiot. Nazwa Hwayo oddaje filozofię
koreańskiej marki polegającą na wykorzystywaniu bogactwa natury do tworzenia rzadkiego,
szlachetnego trunku. Marka została stworzona przez KwangJuyo, firmę specjalizującą się w
wysokiej jakości ceramice i znaną od 1963 roku z doskonałej koreańskiej zastawy stołowej,
dając początek marce Hwayo. W duchu podboju i nieustającej pogoni za jakością, zespoły Hwayo
postanowiły wytyczyć własne szlaki, tworząc rok później pierwszą koreańską whisky
produkowaną wyłącznie z ryżu: Hwayo X.Premium. Korea Południowa ma nadzieję stać się
kolejnym krajem, który będzie uważnie obserwowany na azjatyckiej scenie whisky.

Hwayo X.Premium to pierwsza koreańska whisky wyprodukowana wyłącznie z ryżu. To
pojedyncze ziarno nie ma żadnych dodatków. Jej filozofia opiera się na wykorzystaniu głównych
składników czerpanych bezpośrednio z bogactwa natury: czystej, krystalicznej wody kamiennej
z prowincji Yeoju i krótkoziarnistego ryżu japonica uprawianego w Korei.



HARAN 8YO Classic Single Malt

Haran oznacza w języku bajskijskim „dolina”. W ten sposób honorujemy miejsce naszej
destylarni, które znajduje się w Dolinie Ayala, przez którą przepływa krystalicznie czyste źródło
wody rzeki Nervión.

Whisky Haran 8YO Classic jest wytwarzana z wyselekcjonowanych słodów najwyższej
jakości, zgodnie z tradycyjnymi technikami rodziny Acha po pięciu pokoleniach i dopełniona
przez leżakowanie w szlachetnych beczkach z dębu iberyjskiego, dębu amerykańskiego i
dębu francuskiego przez minimum 8 lat według starej, prawie stuletniej, rodzinnej receptury.
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HARAN 12YO Iberian Single Malt

Haran oznacza w języku bajskijskim „dolina”. W ten sposób honorujemy miejsce naszej
destylarni, które znajduje się w Dolinie Ayala, przez którą przepływa krystalicznie czyste źródło
wody rzeki Nervión.

Whisky Haran 12YO Traditional jest wytwarzana z wyselekcjonowanych słodów najwyższej
jakości, zgodnie z tradycyjnymi technikami rodziny Acha po pięciu pokoleniach i dopełniona
przez leżakowanie w szlachetnych beczkach z dębu iberyjskiego przez co najmniej 12 lat
według starej, prawie stuletniej, rodzinnej receptury.
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HARAN 12YO Porto Cask

Haran oznacza w języku bajskijskim „dolina”. W ten sposób honorujemy miejsce naszej
destylarni, które znajduje się w Dolinie Ayala, przez którą przepływa krystalicznie czyste źródło
wody rzeki Nervión.

Beczki Whisky Haran 12YO Finished in Port Cask są wytwarzane z wyselekcjonowanych
słodów najwyższej jakości, zgodnie z tradycyjnymi technikami rodziny Acha od pięciu pokoleń.
Długie leżakowanie w dębowych beczkach o różnym pochodzeniu i różnym stopniu wypalania
uzupełnione i dopełnione aromatami i smakami tego niezwykłego wina o niezrównanych
aromatach i smakach. Połączenie jest wynikiem starannej selekcji whisky stworzonej według
naszej prawie stuletniej rodzinnej receptury, która po dojrzewaniu przez co najmniej 12 lat
będzie przechodzić przez okres wykańczania w beczkach używanych wcześniej do leżakowania
win porto.
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HARAN 21YO Original Cask Selection

Haran oznacza w języku bajskijskim „dolina”. W ten sposób honorujemy miejsce naszej
destylarni, które znajduje się w Dolinie Ayala, przez którą przepływa krystalicznie czyste źródło
wody rzeki Nervión.

Whisky Haran 21YO Original Cask Selection jest wytwarzany z wyselekcjonowanych słodów
najwyższej jakości, zgodnie z tradycyjnymi technikami rodziny Acha od pięciu pokoleń. Długie
dojrzewanie w dębowych beczkach o różnym pochodzeniu i różnym stopniu wypalenia
uzupełnia i dopełnia tą niesamowitą kombinację o niezrównanych aromatach i smakach.
Każdorazowo whisky jest wynikiem wyboru 10 najlepszych beczek z naszej pierwszej partii
dojrzewających przez 21 lat.
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MAY-LÓAG Oriel
W destylarni Old Carrick Mill wykorzystujemy wiekowe irlandzkie tradycje w połączeniu z
nowoczesnością, aby stworzyć produkt przesiąknięty irlandzkim dziedzictwem i unikalnymi
smakami. Nasze alkohole są wytwarzane ręcznie przez naszego mistrza destylacji przy
użyciu tylko najlepszych, starannie wyselekcjonowanych składników połączonych z naszą
naturalnie filtrowaną wodą źródlaną, która płynie do nas przez słynne w wapień hrabstwo
Monaghan.

Mieszanka potrójnie destylowanej whiskey słodowej i destylowanej w kolumnie whiskey
zbożowej, dojrzewająca w beczkach po bourbonie, czerwonym winie i po sherry. Nowa
flagowa mieszanka May-Lóag, inspirowana starożytnym Królestwem Oriel, gdzie położony jest
The Old Carrick Mill w Derrylavan. Ich charakterystyczna whiskey to przystępna i
wszechstronna irlandzka whiskey z unikalnym akcentem May-Lóag, który naprawdę wyróżnia
się z tłumu.
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MAY-LÓAG Elegance Single Malt
W destylarni Old Carrick Mill wykorzystujemy wiekowe irlandzkie tradycje w połączeniu z
nowoczesnością, aby stworzyć produkt przesiąknięty irlandzkim dziedzictwem i unikalnymi
smakami. Nasze alkohole są wytwarzane ręcznie przez naszego mistrza destylacji przy
użyciu tylko najlepszych, starannie wyselekcjonowanych składników połączonych z naszą
naturalnie filtrowaną wodą źródlaną, która płynie do nas przez słynne w wapień hrabstwo
Monaghan.

Ta charakterystyczna single malt to przystępna i wszechstronna irlandzka whisky z unikalnym
akcentem May-Lóag, który naprawdę wyróżnia się z tłumu. Whisky został w pełni starzona w
beczkach po amerykańskim bourbonie, aby zapewnić bogate i pełne doznania smakowe. Jej
subtelność określamy mianem elegancji wśród whisky.
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MAY-LÓAG Bordeaux Smoked
W destylarni Old Carrick Mill wykorzystujemy wiekowe irlandzkie tradycje w połączeniu z
nowoczesnością, aby stworzyć produkt przesiąknięty irlandzkim dziedzictwem i unikalnymi
smakami. Nasze alkohole są wytwarzane ręcznie przez naszego mistrza destylacji przy
użyciu tylko najlepszych, starannie wyselekcjonowanych składników połączonych z naszą
naturalnie filtrowaną wodą źródlaną, która płynie do nas przez słynne w wapień hrabstwo
Monaghan.

Mieszanka potrójnie destylowanych whisky słodowych (słody torfowe i nietorfowe) oraz
whiskey zbożowych, dojrzewających w oszałamiającej dwójce beczek: po bourbonie i
czerwonym winie Bordeaux. Charakterystyczny słód May-Lóag nadaje bogate, głębokie,
owoce nuty, które przenikają przez tę charakterystyczną słodową whisky. Taki, który dumnie
wyróżnia się z tłumu!

skład alkoholiwhisky
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MAY-LÓAG 10YO

W destylarni Old Carrick Mill wykorzystujemy wiekowe irlandzkie tradycje w połączeniu z
nowoczesnością, aby stworzyć produkt przesiąknięty irlandzkim dziedzictwem i unikalnymi
smakami. Nasze alkohole są wytwarzane ręcznie przez naszego mistrza destylacji przy
użyciu tylko najlepszych, starannie wyselekcjonowanych składników połączonych z naszą
naturalnie filtrowaną wodą źródlaną, która płynie do nas przez słynne w wapień hrabstwo
Monaghan.

Sherry-bomb z Old Carrick Mill! Mieszanka destylatów słodowych i zbożowych starzonych
w beczkach po Bourbonie i finiszowanych w beczkach po sherry. Idealna równowaga
bogatych, ciemnych owoców i głębi przypraw w idealnie ułożonej single malt whisky.
„Diament”, który oznacza w irlandzkiej tradycji 10-lecie małżeństwa – najtrwalszego połączenia
w naszych wierzeniach.
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SLYRS 100% Malt Whisky
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Używając najlepszych składników i pełnego miłości kunsztu, otwieramy nową erę z whisky Slyrs
Malt. Nasz młody, dynamiczny zespół gorzelników spędził wiele czasu na doskonaleniu tej
wyjątkowej whisky.

Dzięki zamiłowaniu do rękodzieła i leżakowaniu w beczkach z nowego amerykańskiego białego
dębu, DNA Slyrs ma swój własny, nowy charakter w postaci aromatów wanilii, słodu i karmelu.
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SLYRS Rye
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Mistrz destylacji Hans Kemenater, przez kilka podróżował z Antonem Stetterem,
współzałożycielem destylarni Slyrs po Stanach Zjednoczonych, aby dowiedzieć się, jak najwięcej o
tym jak zarządzać, powielać i tworzyć najlepszą whisky żytnią.

Żyto „Bavaria Urkorn" wytwarza słodkawy słód, dominuje w smaku i jest doskonale wspierany
przez bukiety dwóch „mniejszości zbożowych" – jęczmienia słodowanego i niesłodowanego.
Trzyziarnisty zacier, który charakteryzuje się przewagą żyta, daje początek tej whiskey.
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SLYRS 51
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Co sprawia, że whisky Slyrs jest tak wyjątkowa? Czy to dojrzewający w słońcu jęczmień bawarski
letni, dobra źródlana woda czy łagodne dojrzewanie? Mieszanka tych wszystkich składników pod
okiem doświadczonych gorzelników tworzy silny aromat z lekką nutą dymu i cudownie
świeżym nosem. Oprócz zwykłych beczek, do dojrzewania tej niemieckiej whisky używa się
również beczek, które wcześniej zawierały porto, sherry lub Sauternes. Zachowana moc beczki
dla dodania charakteru.
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SLYRS Classic Single Malt
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Regionalne surowce, delikatna produkcja i długi proces starzenia w najlepszych amerykańskich
beczkach z białego dębu sprawiają, że ten klasyk to genialny single malt. Whisky dojrzewa od 3
do 6 lat w beczkach z amerykańskiego białego dębu.
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SLYRS Bavarian Peat
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Slyrs Bavarian Peat to torfowa whisky single malt z destylarni Schliersee, dla której słód
jęczmienny z Niemiec został wypalony na torfie, który również pochodzi z Bawarii. Single malt jest
butelkowany w ilości 40 ppm. W zielonej butelce można zobaczyć naszkicowaną głowę barana.
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SLYRS 12YO Single Malt
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Nawet SLYRS Classic po trzech do sześciu latach w beczce, dojrzał tak dobrze, że zachwycił
miłośników i koneserów oraz otrzymał liczne nagrody. 12-letnia wersja jest więc absolutnie
idealna ze swoim w pełni rozwiniętym aromatem - cenne arcydzieło na specjalne okazje w życiu
prawdziwego konesera.
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SLYRS Oloroso Cask

Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Sherry typu Oloroso pozostawia w swojej leżakującej beczce (beczki pojemności 450-500L)
najdelikatniejsze nuty owoców i drewna. Bawarski Single Malt Slyrs wlany do tej beczki ma wtedy
około roku na wchłonięcie tych aromatów z drewna.
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SLYRS Port Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Wino porto jest bardzo popularne ze względu na silną nutę owocową. Surowe przepisy
dotyczące jego produkcji, a także kontrolowane przechowywanie przez co najmniej trzy lata,
sprawiają, że wino z górnej doliny Douro i jej głębokich bocznych dolin jest pyszną
specjalnością.

Korzysta na tym również whisky słodowa Slyrs, która dojrzewała w beczkach Tawny Port nawet
przez 9 miesięcy.
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SLYRS PX Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Pedro Ximénez to odmiana sherry wytwarzana z białych, dojrzałych winogron o odurzającym
owocowym zapachu i smaku. Klasycznym winogronem sherry jest winogrono palomino, które
jest mocno suszone, a zatem ma wysoką zawartość cukru w wyniku przetwarzania sherry. Finisz
w beczce, w której wcześniej znajdowała się ta wyjątkowa sherry, nadaje whisky wypełniające
usta owocowe aromaty, które zapewniają łagodny posmak.
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SLYRS Rum Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Po tym, jak whisky słodowa leżakowała w beczkach z amerykańskiego białego dębu przez około
pół dekady, przenosi się ją do beczek, w których wcześniej starzony słynny rum z wyspy Jamajka.
Rum jamajski jest bardzo mocny i pikantny w smaku. Przed butelkowaniem dojrzewa przez kilka
miesięcy w drewnianych beczkach, w których później wykańcza się Slyrs Malt Whisky. Niektóre
beczki, które wcześniej zawierały rhum agricole (z trzciny cukrowej – a nie melasy, jak to zwykle
bywa!) z karaibskiej wyspy Martyniki są również używane przez Slyrs do finiszu whisky.

skład alkoholi
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SLYRS Amontadillado Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Po 2,5 latach przechowywania w nowych beczkach z amerykańskiego białego dębu, Slyrs Single
Malt Whisky przez kolejne 4 lata finiszuje w oryginalnych beczkach po Amontillado. Do naszej
whisky Slyrs Single Malt Whisky Amontillado Cask Finish używamy cennych beczek, nawet 50-
letnich, ze słynnej Bodegas Tradición w Jerez w Hiszpanii.

skład alkoholi
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SLYRS Marsala Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Nazwany na cześć sycylijskiego miasta portowego Marsala, wino likierowe Marsala zostało
pierwotnie wzmocnione, aby zachować je do transportu statkiem do Anglii. „Force up” oznacza,
że podczas fermentacji do zacieru winogronowego dodaje się alkohol destylowany, co
zatrzymuje fermentację i zachowuje resztkową słodycz winogron. Po trzech latach w beczkach
z amerykańskiego białego dębu słód jest przenoszony do beczek, które wcześniej leżakowały po
Marsali. Owocowe aromaty wina przedostają się do słodu przez te beczki Whisky i łączą się z
nutami słodu.

skład alkoholi
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SLYRS Sauternes Cask
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Słynne białe wino z regionu Bordeaux w miarę dojrzewania rozwija niepowtarzalny, stosunkowo
silny, słodki aromat. Dojrzały single malt Slyrs jest przenoszony do leżakujących beczek i przez 14
miesięcy wzbogacany niezwykłymi aromatami specjalnego wina Sauternes.

skład alkoholi
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TEERENPELI Kaski

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Tradycyjnie w rolnictwie przed uprawą pierwszą rzeczą było cięcie i spalanie ziemi, aby
wyprodukować KASKI (pierwsze zboża). Stąd też nazwa whisky, KASKI to pierwsza faza
uprawy – nowy początek.

KASKI dojrzewa tylko w wyselekcjonowanych beczkach po sherry, dzięki czemu ma kolor
prażonego brązowego cukru. Zapach ma nuty owocowe i lekki torf. Smak jest gładki, ziarnisty
i bogaty. Typowy pikantny posmak destylarni Teerenpeli łączy w sobie rodzynkowe ciasto
owocowe.

skład alkoholiwhisky
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TEERENPELI Palo

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Teerenpeli PALO 46% to jubileuszowa odsłona na 20-lecie Teerenpeli Distillery, które
obchodzimy jesienią 2022 roku. Delikatnie torfowy nowy duch Teerenpeli dojrzewał w
starannie dobranych beczkach po sherry PX i Oloroso. Dzięki unikalnym magazynom i
składom beczek w Teerenpeli, fińska przyroda również podczas dojrzewania nadała swój
własny charakter.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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TEERENPELI Portti

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Teerenpeli PORTTI Single Malt (fińskie słowo oznaczające bramę) dojrzewała przez 3-4 lata w
beczkach po bourbonie i wykańczany półtora roku w beczkach po winie porto.

skład alkoholiwhisky
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TEERENPELI Savu Peated

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Teerenpeli Single Malt SAVU jest destylowany ze słodu torfowego i dojrzewa w starannie
wyselekcjonowanych beczkach po burbonie (80%) i po sherry Pedro Ximenez (20%). Ta
kombinacja beczek została wybrana przez gości naszej destylarni jako najlepiej
odzwierciedlającej naszego ducha.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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TEERENPELI 7YO Sherry Matured

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Kulo jest najnowszą odsłoną single malt whisky z Teerenpeli. Whisky jest lekko torfowana i
dojrzewa przez 7 lat w wybranych beczkach po sherry. Kulo jest butelkowane o mocy 50,7%
alkoholu, aby wzmocnić charakter whisky.

skład alkoholiwhisky
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TEERENPELI 10YO

Teerenpeli Single Malt whisky są produkowane w destylarni Teerenpeli przy użyciu fińskiego
słodu z lokalnej fabryki słodu oraz świeżej i twardej wody gruntowej Salpausselkä. Stosujemy
tradycyjne metody destylacji i dojrzewania oraz oryginalne miedziane urządzenia
destylacyjne.

Teerenpeli Single Malt o oznaczaniu wieku 10 lat to nasza flagowa whisky. Dostępna
nieprzerwanie od 2015 roku. W 2020 roku otrzymała nowy wygląd i etykietę.

Ta dziesięcioletnia whisky ma piękny złoty kolor. Z łatwością wyczuwalna słodycz i wanilia.
Smak jest oleisty, wyrafinowany i ma trochę czarnego pieprzu na końcu.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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FECKIN Irish Whiskey

Feckin od irlandzkiego czasownika „feck” znaczącego kradzież, porzucenie lub odejście w
pośpiechu. Znaczenie tego słowa jest tak uniwersalne, że alkohole Feckin odnajdą się w każdej
sytuacji.

Bez zbędnych dodatków; łatwa do picia whiskey, która dobrze sprawdza się w mikserach, w
koktajlach lub na lodzie.

skład alkoholi
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blended whisky 40%

CLAN FRASER Original
Sercem każdego klanu jest silne poczucie przynależności. Zaufanie do tego wspólnego poczucia
zainspirowało Fraserów, zwanych tak z uwagi trudnienia się zbieraniem truskawek, aby przybyli z
Francji i osiedlili się w Scottish Borders ponad 900 lat temu. Ich wędrówka trwa po dzień
dzisiejszy, zarówno jako odkrywcy aromatów i smaków, ale również jako jedni z największych
odkrywców globu.

Nasza mieszanka najlepszych grain whisky i malt whisky jest inspirowana pomysłowością,
determinacją i pionierskim duchem Klanu Fraser. To wyśmienita whisky odzwierciedlająca Ducha
Scotish Borders, wywołująca poczucie ciepła i przynależności do klanu.

Clan Fraser Original leżakująca minimum 5 lat w opalanych beczkach dębowych, a wkład single
malt whisky w mieszankę wynosi ponad 50%.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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blended whisky

CLAN FRASER Reserve
Sercem każdego klanu jest silne poczucie przynależności. Zaufanie do tego wspólnego poczucia
zainspirowało Fraserów, zwanych tak z uwagi trudnienia się zbieraniem truskawek, aby przybyli z
Francji i osiedlili się w Scottish Borders ponad 900 lat temu. Ich wędrówka trwa po dzień
dzisiejszy, zarówno jako odkrywcy aromatów i smaków, ale również jako jedni z największych
odkrywców globu.

Nasza mieszanka najlepszych grain whisky i malt whisky jest inspirowana pomysłowością,
determinacją i pionierskim duchem Klanu Fraser. To wyśmienita whisky odzwierciedlająca Ducha
Scotish Borders, wywołująca poczucie ciepła i przynależności do klanu.

Clan Fraser blended whisky powstała z doświadczenia i zamiłowania byłych twórców wielkich
marek whisky lecz nie godzących się na utratę jakości dla własnego zysku. Pozycja Reserve jest
whisky typu bended leżakowaną przez 7 lat w beczkach, a wkład single malt whisky wynosi
ponad 50%.

skład alkoholiwhisky

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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SANTISIMA TRINIDAD 3YO
Kiedy postanowiliśmy zdefiniować nasz Santísima Trinidad, zadaliśmy sobie pytanie: jaki musi
być nasz rum, aby stał się wyborem miłośników Kuby? Postawiliśmy się w sytuacji tej osoby i
zadaliśmy sobie pytanie: jakich niuansów potrzebuje nasz rum? Jak bez pośpiechu docenić
autentyczny rum, łyk za łykiem? Jakiego rodzaju smak, jaki aromat? I możemy powiedzieć bez
strachu, że zrobiliśmy to, aby sprostać wymaganiom prawdziwego entuzjasty Kuby i jej rumów.
Santísima Trinidad jest zrobiona z likieru aguardiente, jak wszystkie rumy kubańskie. Daje to
rumowi bardziej agresywny charakter niż ten z innych miejsc świata. Jednak nasz aguardiente jest
wyjątkowej jakości. Pochodzi z wyselekcjonowanej melasy i podlega długiemu procesowi
starzenia i dojrzewania. Czas nadaje rumowi bardziej delikatny i subtelny smak. Dlatego mówimy,
że Santísima Trinidad jest pierwszym gładki rumem kubański.

Stworzony w dwuetapowym procesie starzenia, oba w beczce z amerykańskiego białego dębu.
W pierwszym etapie leżakowanie likieru aguardiente odbywa się przez półtora roku. W drugim
etapie bazowe rumy są w leżakowane od 1 do 6 lat do osiągnięcia pożądanego profilu
smakowo-zapachowego.

rum skład alkoholi
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SANTISIMA TRINIDAD 7YO
Kiedy postanowiliśmy zdefiniować nasz Santísima Trinidad, zadaliśmy sobie pytanie: jaki musi
być nasz rum, aby stał się wyborem miłośników Kuby? Postawiliśmy się w sytuacji tej osoby i
zadaliśmy sobie pytanie: jakich niuansów potrzebuje nasz rum? Jak bez pośpiechu docenić
autentyczny rum, łyk za łykiem? Jakiego rodzaju smak, jaki aromat? I możemy powiedzieć bez
strachu, że zrobiliśmy to, aby sprostać wymaganiom prawdziwego entuzjasty Kuby i jej rumów.
Santísima Trinidad jest zrobiona z likieru aguardiente, jak wszystkie rumy kubańskie. Daje to
rumowi bardziej agresywny charakter niż ten z innych miejsc świata. Jednak nasz aguardiente jest
wyjątkowej jakości. Pochodzi z wyselekcjonowanej melasy i podlega długiemu procesowi
starzenia i dojrzewania. Czas nadaje rumowi bardziej delikatny i subtelny smak. Dlatego mówimy,
że Santísima Trinidad jest pierwszym gładki rumem kubański.

Wynik dwóch etapów starzenia. Najpierw dojrzewanie w beczkach przez co najmniej 4 lata, a
następnie ponownie starzone przez okres od 5 do 9 lat w beczkach z amerykańskiego dębu. Te
rumy będą używane w różnych proporcjach w zależności od wieku by uzyskać najlepszy smak i
aromat.

rum skład alkoholi
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SANTISIMA TRINIDAD 15YO
Kiedy postanowiliśmy zdefiniować nasz Santísima Trinidad, zadaliśmy sobie pytanie: jaki musi
być nasz rum, aby stał się wyborem miłośników Kuby? Postawiliśmy się w sytuacji tej osoby i
zadaliśmy sobie pytanie: jakich niuansów potrzebuje nasz rum? Jak bez pośpiechu docenić
autentyczny rum, łyk za łykiem? Jakiego rodzaju smak, jaki aromat? I możemy powiedzieć bez
strachu, że zrobiliśmy to, aby sprostać wymaganiom prawdziwego entuzjasty Kuby i jej rumów.
Santísima Trinidad jest zrobiona z likieru aguardiente, jak wszystkie rumy kubańskie. Daje to
rumowi bardziej agresywny charakter niż ten z innych miejsc świata. Jednak nasz aguardiente jest
wyjątkowej jakości. Pochodzi z wyselekcjonowanej melasy i podlega długiemu procesowi
starzenia i dojrzewania. Czas nadaje rumowi bardziej delikatny i subtelny smak. Dlatego mówimy,
że Santísima Trinidad jest pierwszym gładki rumem kubański.

W pierwszy etapie likier aguardiente leżakuje przez co najmniej 4 lata przed zmieszaniem. W
drugim etapie te bazowe rumy, leżakują w naszych piwnicach przez 3, 7,15 lub 25 lat by
osiągnęły pożądany smak i aromat. Ten nowy, bardzo dojrzały rum, jest przechowywany ciągle w
tych samych beczkach. Aby uzyskać pełnię i głębię rumu o zaokrąglonym finiszu rumy trafiają
do trzeciej beczki gdzie uzyskują finalne połączenie.

rum skład alkoholi
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THE DUPPY SHARE White
W miarę starzenia się whisky część odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest to danina dla
aniołów i nazywają to The Angel Share. Na Karaibach wierzą w coś innego – psotne duchy
Duppy. Według wierzeń duchy Duppy przemykają między gorzelniami i kradną najlepsze partie
rum. Ten „znikający rum” nazywany jest The Duppy Share.

Duppy White, pierwszy biały rum, który został zaprojektowany do picia w postaci szotów, a także
w klasycznych koktajlach na bazie białego rumu. Idealny do celebrowania życia i do podkreślenia
niezapomnianych nocy.

Współtworzony z pionierem muzycznym Kano – to 5-letni rum zrodzony ze wspomnień,
zapachów i smaków, które odzwierciedlają jego jamajskie korzenie i głęboki wpływ kultury
jamajskiej na Londyn i świat.

100% jamajski rum, powstający w destylarni Worthy Park. Odzwierciedla pełnię życia, wypełnia
odczucia tropikalną owocowością oraz przyprawowym posmakiem.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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THE DUPPY SHARE Aged

W miarę starzenia się whisky część odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest to danina dla
aniołów i nazywają to The Angel Share. Na Karaibach wierzą w coś innego – psotne duchy
Duppy. Według wierzeń duchy Duppy przemykają między gorzelniami i kradną najlepsze partie
rum. Ten „znikający rum” nazywany jest The Duppy Share.

Mieszanka subtelnie dojrzałych złotych rumów karaibskich, bez dodatku cukru i przypraw.
Mieszanka rumów Pot Still z destylarni The Worthy Park na Jamajce leżakujących przez 3 lata w
dębowej beczce oraz rumów Column Still z Foursquare Distillery na Barbadosie gdzie leżakują 5
lat w beczkach po bourbonie.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Jamajka, Barbados Westbourn Drinks
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THE DUPPY SHARE Spiced

W miarę starzenia się whisky część odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest to danina dla
aniołów i nazywają to The Angel Share. Na Karaibach wierzą w coś innego – psotne duchy
Duppy. Według wierzeń duchy Duppy przemykają między gorzelniami i kradną najlepsze partie
rum. Ten „znikający rum” nazywany jest The Duppy Share.

Mieszanka subtelnie dojrzałych złotych rumów karaibskich, bez dodatku cukru. Mieszanka
rumów Pot Still z destylarni The Worthy Park na Jamajce leżakujących przez 3 lata w dębowej
beczce oraz rumów Column Still z Foursquare Distillery na Barbadosie gdzie leżakują 5 lat w
beczkach po bourbonie. Zmieszany rum jest dodatkowo infuzowany prażonym ananasem i
orzechem koli. To połączenie ukazuje zupełnie nową odsłonę rumów spiced.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Jamajka, Barbadosrum Westbourn Drinks
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THE DUPPY SHARE XO

W miarę starzenia się whisky część odparowuje. W Szkocji i Irlandia wierzą, że jest to danina dla
aniołów i nazywają to The Angel Share. Na Karaibach wierzą w coś innego – psotne duchy
Duppy. Według wierzeń duchy Duppy przemykają między gorzelniami i kradną najlepsze partie
rum. Ten „znikający rum” nazywany jest The Duppy Share.

Cały nasz rum składa się w 100% z naturalnych aromatów i smaków i jest produkowany
wyłącznie z najwyższej jakości składników.

Głęboki w smaku i aromacie, rum z Barbadosu pełen smaku owoców tropikalnych, a następnie
łagodnie rozgrzewające, maślane zakończenie. Ten rum pochodzący z destylarni Forsquare
oddaje głębię 12-letniego leżakowania w beczkach po bourbonie.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%Barbadosrum Westbourn Drinks
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El GALIPOTE White

El Galipote, zwany także Drone lub Lugarú, jest legendarną postacią dominikańską, pochodzącą
z San Juan, która prawdopodobnie wywodzi się z XVII i XVIII wieku. Była to mityczna istota
charakteryzująca się zdolnością przemiany w różne zwierzęta i przedmioty. Ludzie, którzy
napotkali te stwory często popadali w kłopoty pod wpływem namowy oraz psotnego
zachowania stworów.

El Galipote White to lekki i aromatycznie zbalansowane rum. Subtelne nuty cytrusów są
uzupełnione nutami wanilii.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
rum Barbados, Dominikana
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El GALIPOTE Dark

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
rum Barbados, Dominikana
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37,5%

El Galipote, zwany także Drone lub Lugarú, jest legendarną postacią dominikańską, pochodzącą
z San Juan, która prawdopodobnie wywodzi się z XVII i XVIII wieku. Była to mityczna istota
charakteryzująca się zdolnością przemiany w różne zwierzęta i przedmioty. Ludzie, którzy
napotkali te stwory często popadali w kłopoty pod wpływem namowy oraz psotnego
zachowania stworów.

Dark El Galipote doskonale pokazuje wysokiej jakości karaibski rum z wyrazistym smakiem. Kolor
czerwono-bursztynowy z półsłodkim aromaty suszonych owoców i karmelu.

Vilniaus Degtine



El GALIPOTE Spiced

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
rum Barbados, Dominikana
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37,5%

El Galipote, zwany także Drone lub Lugarú, jest legendarną postacią dominikańską, pochodzącą
z San Juan, która prawdopodobnie wywodzi się z XVII i XVIII wieku. Była to mityczna istota
charakteryzująca się zdolnością przemiany w różne zwierzęta i przedmioty. Ludzie, którzy
napotkali te stwory często popadali w kłopoty pod wpływem namowy oraz psotnego
zachowania stworów.

Gładka mieszanka ponad 10 naturalnych przypraw, w tym goździki, cynamon i suszone owoce.
Bogaty, głęboki smak pochodzi z Karaibów.

Vilniaus Degtine



El GALIPOTE Pink

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
rum Barbados, Dominikana
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37,5%

El Galipote, zwany także Drone lub Lugarú, jest legendarną postacią dominikańską, pochodzącą
z San Juan, która prawdopodobnie wywodzi się z XVII i XVIII wieku. Była to mityczna istota
charakteryzująca się zdolnością przemiany w różne zwierzęta i przedmioty. Ludzie, którzy
napotkali te stwory często popadali w kłopoty pod wpływem namowy oraz psotnego
zachowania stworów.

El Galipote Pink to prawdopodobnie pierwszy różowy rum na rynku. Jest to mieszanka
karaibskiego białego rumu i naturalnego aromatu truskawkowego. Idealny do stworzenia
orzeźwiającego różowego mojito!

Vilniaus Degtine



NAGA Java Reserve
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Java Reserve jest destylowany na wyspie Jawa w tradycyjnym azjatyckim alembiku o nazwie
Tiangous. Ta metoda wytwarzania rumu z melasy sięga średniowiecza. Podobnie jak chiński
Baijiu i japońskie sake, rum fermentowany jest z melasy i sfermentowanego jawajskiego,
czerwonego ryżu. Następnie dojrzewa przez 3 lata w beczkach z drewna tykwowego, a następnie
4 lata w dębowych beczkach po amerykańskim Bourbonie.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Indonezja Naga
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NAGA Pearl of Jakarta
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Naga Pearl of Jakarta indonezyjski rum dojrzewający w trzech różnych rodzajach beczek.
Przede wszystkim 3 lata spędza w beczkach z drewna tykwowego, które odpowiada za pikantny
finisz. Po tym następują 4 lata w beczkach po Bourbonie z amerykańskiego dębu, nadając mu
nuty wanilii i prażonych migdałów. Wreszcie jest umieszczony w beczkach z drewna wiśniowego
na 1 rok, aby wydobyć smaki miodu i wiśni.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
42,7%Indonezjarum Naga
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NAGA 10 YO Siam Edition
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Ten rum na bazie melasy jest destylowany i dojrzewa w starożytnym Królestwie Siam. Melasa,
która pochodzi z tajskiej trzciny cukrowej jest fermentowana przez 36 godzin przed destylacją w
kolumnie destylacyjnej. Ten powstały rum zawiera 67% alkoholu, a następnie trafia na 10 lat do
beczek po bourbonie wykonanych z dębu amerykańskiego. W trakcie dojrzewania, ubytki rumów
są uzupełniane tylko i wyłącznie tym samym rumem, a sam proces maturacji odbywa się na
równinie poniżej poziomu morza by parowanie było ograniczone do minimum, a sam proces
był stabilny.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Indonezja Naga
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NAGA Anggur Edition
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Anggur oznacza po indonezyjsku winne grono. Aby stworzyć to wykończenie rumu, napełniliśmy
220-litrowe beczki z francuskiego dębu Seguin Moreau, który przez 18 miesięcy zawierał
Château Pas de l’Âne 2019 Saint-Emilion Grand Cru winifikowane przez Nicolasa Baptiste,
rumem Naga Java Reserve o mocy 65%. Sześć tygodni później wypuściliśmy rum i
przefiltrowaliśmy go.
Jest to niespotykane połączenie azjatyckiej kultury tworzenia alkoholi z europejskim
uzupełnieniem i fiszem.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Indonezja Naga
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NAGA Full Proof
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Anggur oznacza po indonezyjsku winne grono. Aby stworzyć to wykończenie rumu, napełniliśmy
220-litrowe beczki z francuskiego dębu Seguin Moreau, który przez 18 miesięcy zawierał
Château Pas de l’Âne 2019 Saint-Emilion Grand Cru winifikowane przez Nicolasa Baptiste,
rumem Naga Java Reserve o mocy 65%. Sześć tygodni później wypuściliśmy rum i
przefiltrowaliśmy go.
Jest to niespotykane połączenie azjatyckiej kultury tworzenia alkoholi z europejskim
uzupełnieniem i fiszem.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Indonezja Naga
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NAGA Malacca
Naga to według hinduskich wierzeń mityczne stwory zamieszkujące podziemia gdzie pilnują
skarbów ziemi. Postacie te ilustrowane są jako połączenie węża i smoka, które są symbolem
dostatku i żyzności, a podążając podziemiami wykradają najlepsze partie rumów.

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na Karaibach, ludzie południowej Azji pili
Arrack. Pod koniec XV wieku kupcy docierający na wyspę Jawa odkryli, że plantatorzy opracowali
recepturę fermentacji azjatyckiej trzciny cukrowej z wykorzystaniem drożdży pochodzących z
czerwonego ryżu.

Indonezja jest największym producentem przypraw na świecie. Więc tworząc przyprawiony rum
NAGA było oczywiste, że nazwiemy ją Malacca po porcie w Malezji, z którego do Europy
odpływają statki załadowane azjatyckimi owocami i przyprawami. Skórka kumkwatu, miąższ
indonezyjskiego jambu (jabłka jawajskiego), cytronelli i kolendrę używa się do nadania
indonezyjskiemu rumowi cytrusowych aromatów i świeżość w finiszu.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Indonezja Naga
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CENTENARIO 5YO
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Ron Centenario 5 Añejo Selecto narodził się z rygorystycznej selekcji rumów tradycyjnie
dojrzewających w najlepszych beczkach z amerykańskiego dębu. Jest to rum, który dumnie
reprezentuje najsłodsze i najbardziej charakterystyczne smaki tropików.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional
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CENTENARIO 7YO
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Ron Centenario 7 Añejo Especial to specjalna mieszanka starzonych rumów, stworzona metodą
rzemieślniczą w beczkach z białego dębu, które zawierały szkocką whisky. Beczki te nadają
rumowi szlachetność, stabilną konstrukcję ciała oraz teksturę. To czyni go idealnym towarzyszem
do świętowania przez cały czas..

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional
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CENTENARIO 9YO
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Ron Centenario 9 Conmemorativo pochodzi ze specjalnej rezerwy rumów leżakowanych w
beczkach dębowych, które zawierał w przeszłości szkocką whisky i brandy. Wyczuwalne nuty
owoców zielonych, postanowiliśmy przenieść również na etykietę.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional
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CENTENARIO 12YO Gran Legado Secretos
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Ron Centenario 12 Gran Legado Secretos to mieszanka rumów starzonych w beczkach z
amerykańskiego białego dębu. Do jego wytworzenia użyto wyselekcjonowanych rumów w wieku
od 6 do 12 lat.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional

Producent

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz



CENTENARIO 20YO Fundacion
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Ten 20-letni rum wykonany z wyselekcjonowanych rumów, jest wynikiem starzejącej się tradycji
dojrzewania rumów w beczkach. Kupażowane metodą Solera z rumami od 6 do 20 lat, które
wnoszą elegancję i esencję dębu.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional
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CENTENARIO 25YO Gran Reserva
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Zawiera wyselekcjonowany rum z naszej Gran Reserva. Ron Centenario 25YO jest wytwarzany
ręcznie metodą Solera, uzyskując dzięki temu doskonałą mieszankę rumów w wieku od 6 do 25
lat.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
Internacional
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CENTENARIO 30YO Edicion Limitada
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Intensywny bursztynowy kolor. Bogato owocowy aromat ze wspomnieniami brandy, w którym
leżakował. Słodki i delikatny smak, o niekończącym się utrzymywaniu na podniebieniu, to
mieszanka rumu leżakowanego w beczkach z białego, amerykańskiego dębu do 30 lat

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum Kostaryka

Centenario 
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CENTENARIO Edicion 1985 Batch 2
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Centenario świętuje swoje 35. urodziny tym wyjątkowym rumem. A ponieważ Ron Centenario był
już zasypywany nagrodami i wyróżnieniami w ciągu ostatnich trzech i pół dekady, po tej „edycji z
1985 roku” można spodziewać się czegoś wyjątkowego. Ta butelka Cask Selection jest
połączeniem lekkich i ciężkich komponentów rumu, które dojrzewały od 6 do 20 lat. Po kupażu
mieszanka została umieszczona w dawnych beczkach po szkockiej whisky i przeszła drugi etap
dojrzewania w lasach deszczowych Kostaryki.
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CENTENARIO Cafe
Historia Ron Centenario rozpoczęła się w 1985 roku w mieście San José w Kostaryce. Wtedy,
jako pierwszy rum z wielkiej rodziny Centenario, powstał Centenario Anejo Especial. Tam właśnie
przygotowywał się do drogi przez 7 lat i stamtąd właśnie w nią wyruszył – i to nie tylko dlatego, że
został nazwany na cześć słynnego konia wyścigowego. W następnych latach do tego pioniera
dołączyło wiele innych niezwykłych rumów powołanych do życia przez naszą Mistrzowską
Blender - Doñę Susana Masis.

Delikatny likier wyprodukowany na bazie rumu Centenario 7YO Anejo Especial z dodatkiem
kostarykańskiej kawy Arabica.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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SKULL BAY Original, Pineapple, Cinnamon

Rum Skull Bay to wysokiej jakości rum o bogatym i złożonym profilu smakowym. Wykonany jest z
wyselekcjonowanego karaibskiego rumu, który został doprawiony mieszanką naturalnych
przypraw i leżakowany dla dodatkowej głębi i charakteru.

Aromat jest mocny i pikantny. Smak jest gładki i słodki z nutami karmelu. Finisz jest ciepły i trwały
z nutą dymu.

Ogólnie rzecz biorąc, rum Skull Bay to wszechstronny i aromatyczny rum, którym można się
delektować w czystej postaci, na lodzie lub zmieszać z ulubionym koktajlem.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum
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J. BALLY White, Ambre
Destylarnia J. Bally została założona przez Jacquesa Bally'ego na Martynice. Wytwarzał swojego
ducha w podobny sposób, jak przy tworzeniu francuskiej eaux-de-vie. Bally destyluje świeży sok
z trzciny cukrowej, aby wyprodukować odrębny wybór rumów. W 1917 roku Jacques Bally zaczął
również leżakować swoje rumy w dębowych beczkach. To nadało zarówno nowy kolor, jak i wiele
wymarów smaku. W 1924 roku rum został po raz pierwszy zapakowany w charakterystyczne
prostokątne butelki. Stara destylarnia została zamknięta w 1989 roku i przeniesiona do Distillerie
du Simon, gdzie obecnie produkowany jest rum. J. Bally produkuje biały rum i kilka
podstawowych wyrażeń, a także wybór rumów vintage.

Destylowany z czystego soku z trzciny cukrowej, ten rum dokument o apelacji Martinique DOC
to przykład jakości i autentyczności. Wersja Ambrè J.Bally składa się z kilku starszych rumów,
które dojrzewają przez rok w dębowych beczkach. Klasyczny i elegancki rum uosabia prawdziwy
smak Martyniki. Miękki i pełny, nawet dla najlepszych koneserów podniebień..

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
45%rum
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J. BALLY Reserva 3YO
Destylarnia J. Bally została założona przez Jacquesa Bally'ego na Martynice. Wytwarzał swojego
ducha w podobny sposób, jak przy tworzeniu francuskiej eaux-de-vie. Bally destyluje świeży sok
z trzciny cukrowej, aby wyprodukować odrębny wybór rumów. W 1917 roku Jacques Bally zaczął
również leżakować swoje rumy w dębowych beczkach. To nadało zarówno nowy kolor, jak i wiele
wymarów smaku. W 1924 roku rum został po raz pierwszy zapakowany w charakterystyczne
prostokątne butelki. Stara destylarnia została zamknięta w 1989 roku i przeniesiona do Distillerie
du Simon, gdzie obecnie produkowany jest rum. J. Bally produkuje biały rum i kilka
podstawowych wyrażeń, a także wybór rumów vintage.

Ten 3-letni rum w słynnej butelce w kształcie piramidy, zaprojektowanej przez Jacquesa Bally’ego,
oferuje naprawdę przyjemną żywotność z nutami cytrusów i przypraw, które pozostawiają długie
aromatyczne smaki przypraw.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
45%rum
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J. BALLY Reserva 7YO
Destylarnia J. Bally została założona przez Jacquesa Bally'ego na Martynice. Wytwarzał swojego
ducha w podobny sposób, jak przy tworzeniu francuskiej eaux-de-vie. Bally destyluje świeży sok
z trzciny cukrowej, aby wyprodukować odrębny wybór rumów. W 1917 roku Jacques Bally zaczął
również leżakować swoje rumy w dębowych beczkach. To nadało zarówno nowy kolor, jak i wiele
wymarów smaku. W 1924 roku rum został po raz pierwszy zapakowany w charakterystyczne
prostokątne butelki. Stara destylarnia została zamknięta w 1989 roku i przeniesiona do Distillerie
du Simon, gdzie obecnie produkowany jest rum. J. Bally produkuje biały rum i kilka
podstawowych wyrażeń, a także wybór rumów vintage.

Ten 7-letni Bally, leżakowany w dębowych beczkach z lasów Limousin, ma magiczną bursztynową
barwę z aromatami owoców tropikalnych i przypraw. Butelka do kolekcjonowania jak i do
podarowania.

rum skład alkoholi
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J. BALLY Reserva 12YO
Destylarnia J. Bally została założona przez Jacquesa Bally'ego na Martynice. Wytwarzał swojego
ducha w podobny sposób, jak przy tworzeniu francuskiej eaux-de-vie. Bally destyluje świeży sok
z trzciny cukrowej, aby wyprodukować odrębny wybór rumów. W 1917 roku Jacques Bally zaczął
również leżakować swoje rumy w dębowych beczkach. To nadało zarówno nowy kolor, jak i wiele
wymarów smaku. W 1924 roku rum został po raz pierwszy zapakowany w charakterystyczne
prostokątne butelki. Stara destylarnia została zamknięta w 1989 roku i przeniesiona do Distillerie
du Simon, gdzie obecnie produkowany jest rum. J. Bally produkuje biały rum i kilka
podstawowych wyrażeń, a także wybór rumów vintage.

Dzięki swojej mitycznej formie butelki pochodzącej z lat 30-tych, rum Bally 12YO wyraża
wspaniały mahoniowy kolor, korzenno-owocowy zapach podkreślony z upływem czasu. 12 lat
daje nam idealną możliwość ekspozycji aromatów i smaków wynikających z leżakowania.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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327 XO Double Aged
Tworzenie naszej mieszanki zaczyna się od 4 krajów karaibskich: Gujana, Wenezuela, Panama i
Gwatemala jako pierwszy krok w procesie starzenia, a następnie jedzie do Europy
kontynentalnej na drugie leżakowanie. Nazwany na cześć roku, kiedy po raz pierwszy odkryto
trzcinę cukrową, aby rozpocząć historię rumu. Historia rumu rozpoczęła się, gdy odkryli go
ludzie Aleksandra Wielkiego. Pierwsza wzmianka pojawia się jako „trzcina, która robi miód bez
pszczół” – zapis pojawia się podczas kampanii indyjskiej w 327 r. p.n.e.

W wyniku podwójnego leżakowania stworzyliśmy wyjątkowy rum leżakowany. Wszystkie nasze
rumy dojrzewają nie krócej niż 7 lat w karaibskich tropikach w różnych beczkach, co nadaje im
gładki i słodki smak. Dlatego wysyłamy mieszankę do Europy, aby wykończyć ją wyjątkowymi
ekstraktami tropikalnymi przy użyciu naszych własnych kontynentalnych technik starzenia.
Używamy wysokiej jakości wody źródlanej z północy do rozcieńczania naszej mieszanki do 40%
ABV, a następnie sami ją butelkujemy.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum

Gujana, Wenezuela, 
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SAMAI Gold
Znana z bogactwa zasobów naturalnych Kambodża ma pod dostatkiem najwyższej jakości
trzciny cukrowej; idealny do produkcji gęstej karmelowej melasy, która stanowi podstawę
wszystkich naszych rumów Samai.

Jednak nikt nie zbadał tych możliwości. Przenosząc łacińskie tradycje produkcji rumu do
azjatyckich korzeni, nasi założyciele i zespół rozpoczęli swoją misję stworzenia od podstaw
pierwszej destylarni i marki rumu premium w Kambodży.

Pierwszy rum w kolekcji - Samai Gold Rum jest złożony i pełen charakteru, prezentując profil
smakowy odzwierciedlający wyjątkowość kambodżańskiego terroir. Ten wielokrotnie
nagradzany rum stał się punktem odniesienia dla wszystkich miłośników rumu na całym świecie.
Zmieszany z kroplą lokalnego miodu organicznego, Samai Gold Rum ujawnia intensywność
kambodżańskiej melasy, czyniąc ją klasą samą w sobie.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
41%rum
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SAMAI Kampot
Znana z bogactwa zasobów naturalnych Kambodża ma pod dostatkiem najwyższej jakości
trzciny cukrowej; idealny do produkcji gęstej karmelowej melasy, która stanowi podstawę
wszystkich naszych rumów Samai.

Jednak nikt nie zbadał tych możliwości. Przenosząc łacińskie tradycje produkcji rumu do
azjatyckich korzeni, nasi założyciele i zespół rozpoczęli swoją misję stworzenia od podstaw
pierwszej destylarni i marki rumu premium w Kambodży.

Pierwszy w swoim rodzaju rum Samai Kampot Pepper Rum jest bardzo zaskakujący i
zachwycający. Specjalnie wykonany z mieszanki aromatycznej czerwonej papryki Kampot w
połączeniu ze starannie wyselekcjonowanym starzonym rumem, Samai Kampot Pepper Rum
ma swój własny profil smakowy. Świeży, z pięknymi słodkimi i owocowymi nutami, pyszny
czerwony pieprz Kampot dodaje odpowiedniego kopa temu niezwykłemu rumowi. Autentyczny
smak Kambodży do delektowania się czystym lub w wyjątkowych koktajlach.

skład alkoholirum

Kraj pochodzenia ABVKategoria
41%rum
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PANAMA PACIFIC Reserva 5YO
Podróż rumu Panama Pacific rozpoczyna się w destylarni Las Cabras, panamskiej cukrowni
zbudowanej sto lat temu, w 1919 roku. W skutek kaprysów zmieniającej się globalnej geopolityki,
manufaktura popadła w stan zaniedbania i powoli zagarnęła ją dżungla. W latach 90-tych
odnaleziono ją i dostrzeżono w niej potencjał do renowacji. Przedzierając się przez zarośla,
odkryto miedziano-mosiężny alembik z 1922 roku z American & Brass Works of Cincinnati,
Ohio. Narodziła się destylarnia Las Cabras, a światowej klasy rum był gotowy na cały świat!

Uprawa trzciny cukrowej Panameño ze słynnego regionu upraw La Provincia de Herrera.
Świeżo zebrana trzcina jest miażdżona w celu uzyskania soku w ciągu 15 godzin od zbioru, a
następnie gotowana i wirowana w celu oddzielenia słodkiej i bogatej w minerały melasy do
fermentacji. Fermentujemy melasę z wykorzystaniem zastrzeżonych drożdży częściowo
ekstrahowanych z ananasów. Destylacja w miedziano-mosiężnej kolumnie z 1922 roku nadal
tworzy charakterystyczny, głęboki, okrągły smak. Uzyskujemy rum w mocy 75% przed
leżakowaniem. Ekspresje Reserva są leżakowane przez dodatkowe lata w używanych,
wypalonych, ale nie zwęglonych beczkach po whisky z Tennessee i Kanady.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
42,85%rum
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PANAMA PACIFIC Reserva 9YO
Podróż rumu Panama Pacific rozpoczyna się w destylarni Las Cabras, panamskiej cukrowni
zbudowanej sto lat temu, w 1919 roku. W skutek kaprysów zmieniającej się globalnej geopolityki,
manufaktura popadła w stan zaniedbania i powoli zagarnęła ją dżungla. W latach 90-tych
odnaleziono ją i dostrzeżono w niej potencjał do renowacji. Przedzierając się przez zarośla,
odkryto miedziano-mosiężny alembik z 1922 roku z American & Brass Works of Cincinnati,
Ohio. Narodziła się destylarnia Las Cabras, a światowej klasy rum był gotowy na cały świat!

Uprawa trzciny cukrowej Panameño ze słynnego regionu upraw La Provincia de Herrera.
Świeżo zebrana trzcina jest miażdżona w celu uzyskania soku w ciągu 15 godzin od zbioru, a
następnie gotowana i wirowana w celu oddzielenia słodkiej i bogatej w minerały melasy do
fermentacji. Fermentujemy melasę z wykorzystaniem zastrzeżonych drożdży częściowo
ekstrahowanych z ananasów. Destylacja w miedziano-mosiężnej kolumnie z 1922 roku nadal
tworzy charakterystyczny, głęboki, okrągły smak. Uzyskujemy rum w mocy 75% przed
leżakowaniem. Ekspresje Reserva są leżakowane przez dodatkowe lata w używanych,
wypalonych, ale nie zwęglonych beczkach po whisky z Tennessee i Kanady.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
47,3%rum
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PANAMA PACIFIC Reserva 15YO
Podróż rumu Panama Pacific rozpoczyna się w destylarni Las Cabras, panamskiej cukrowni
zbudowanej sto lat temu, w 1919 roku. W skutek kaprysów zmieniającej się globalnej geopolityki,
manufaktura popadła w stan zaniedbania i powoli zagarnęła ją dżungla. W latach 90-tych
odnaleziono ją i dostrzeżono w niej potencjał do renowacji. Przedzierając się przez zarośla,
odkryto miedziano-mosiężny alembik z 1922 roku z American & Brass Works of Cincinnati,
Ohio. Narodziła się destylarnia Las Cabras, a światowej klasy rum był gotowy na cały świat!

Uprawa trzciny cukrowej Panameño ze słynnego regionu upraw La Provincia de Herrera.
Świeżo zebrana trzcina jest miażdżona w celu uzyskania soku w ciągu 15 godzin od zbioru, a
następnie gotowana i wirowana w celu oddzielenia słodkiej i bogatej w minerały melasy do
fermentacji. Fermentujemy melasę z wykorzystaniem zastrzeżonych drożdży częściowo
ekstrahowanych z ananasów. Destylacja w miedziano-mosiężnej kolumnie z 1922 roku nadal
tworzy charakterystyczny, głęboki, okrągły smak. Uzyskujemy rum w mocy 75% przed
leżakowaniem. Ekspresje Reserva są leżakowane przez dodatkowe lata w używanych,
wypalonych, ale nie zwęglonych beczkach po whisky z Tennessee i Kanady.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
42,1%rum
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PANAMA PACIFIC Reserva 23YO
Podróż rumu Panama Pacific rozpoczyna się w destylarni Las Cabras, panamskiej cukrowni
zbudowanej sto lat temu, w 1919 roku. W skutek kaprysów zmieniającej się globalnej geopolityki,
manufaktura popadła w stan zaniedbania i powoli zagarnęła ją dżungla. W latach 90-tych
odnaleziono ją i dostrzeżono w niej potencjał do renowacji. Przedzierając się przez zarośla,
odkryto miedziano-mosiężny alembik z 1922 roku z American & Brass Works of Cincinnati,
Ohio. Narodziła się destylarnia Las Cabras, a światowej klasy rum był gotowy na cały świat!

Uprawa trzciny cukrowej Panameño ze słynnego regionu upraw La Provincia de Herrera.
Świeżo zebrana trzcina jest miażdżona w celu uzyskania soku w ciągu 15 godzin od zbioru, a
następnie gotowana i wirowana w celu oddzielenia słodkiej i bogatej w minerały melasy do
fermentacji. Fermentujemy melasę z wykorzystaniem zastrzeżonych drożdży częściowo
ekstrahowanych z ananasów. Destylacja w miedziano-mosiężnej kolumnie z 1922 roku nadal
tworzy charakterystyczny, głęboki, okrągły smak. Uzyskujemy rum w mocy 75% przed
leżakowaniem. Ekspresje Reserva są leżakowane przez dodatkowe lata w używanych,
wypalonych, ale nie zwęglonych beczkach po whisky z Tennessee i Kanady.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
42,3%rum
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BOLIVAR Venezuela 8YO
Niezwykle przyjemny i lekko słodki rum Bolivar, który jest produkowany i dojrzewany w pięknej
Wenezueli. Destylowano go przy użyciu alembika kolumnowego z najwyższej jakości lokalnej
trzciny cukrowej, co nadało mu prawdziwie tropikalny charakter.

Rum nosi imię Simona Bolivara, znanego jako wyzwoliciela i wenezuelskiego bohatera, który
odegrał ważną rolę w uzyskaniu niepodległości od Hiszpanii dla kilku krajów Ameryki Południowej
i Środkowej, w tym Wenezueli. Ponadto Bolivar jest narodową walutą Wenezueli.

Dojrzewanie tropikalne jest trzy razy bardziej intensywne niż dojrzewanie w chłodniejszym
klimacie. Tropikalny upał intensyfikuje interakcję między rumem a drewnem. Rum dojrzewał w
amerykańskich beczkach po bourbonie z białego dębu, co nadało mu przyjemny drzewny aromat
z nutami przypraw i orzechów.

Po leżakowaniu do rumu dodano destylaty kakaowe i waniliowe, uzyskując niepowtarzalny
smak o doskonałej równowadze i finezji. Polecamy podawać czyste lub w koktajlach.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
42,3%rum
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MONTANYA Platino 1YO
Zaczynamy w destylarni Elk Avenue od fermentacji czystej trzciny cukrowej pochodzącej od
rodzimych plantatorów i rodzinnego młyna w Luizjanie. Trzcina cukrowa, woda i drożdże
fermentują przez sześć do siedmiu dni.

Po fermentacji, „wash” trafia do głównego alembika (są miedziane i ręcznie robione w Ditilarias
Ea de Vie w Portugalii). Alchemia zaczyna się, gdy nasz destylator podgrzewa całość w celu
oddzielenia alkoholu od wody. W procesie tym pojawia się złożoność, ponieważ płyn
wydobywający się z destylatora zawiera kilkaset różnych związków alkoholowych, każdy o innym
smaku i temperaturze wrzenia. Uważnie monitorujemy wyniki destylacji - zachowujemy to, co
smakuje wspaniale, a resztę wyrzucamy – proces nosi nazwę cięć. Po zebraniu najlepszej części
rumu, wlewamy go do beczek z amerykańskiego, białego dębu, w których wcześniej przez 2-5
lat przechowywano whisky Laws z Colorado. Beczki przenosimy z destylarni Elk Avenue do
naszego Barrel House and Bottling Facility w Riverland, dwie mile na południe od miasta. Tam
dojrzewają, aż rum stanie się dojrzały i gładki.
Wersja Platino leżakuje w beczkach przez okres jednego roku. Przed butelkowaniem rum jest
filtrowany naturalnie w celu usunięcia koloru.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum
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MONTANYA Oro 1YO
Zaczynamy w destylarni Elk Avenue od fermentacji czystej trzciny cukrowej pochodzącej od
rodzimych plantatorów i rodzinnego młyna w Luizjanie. Trzcina cukrowa, woda i drożdże
fermentują przez sześć do siedmiu dni.
Po fermentacji, „wash” trafia do głównego alembika (są miedziane i ręcznie robione w Ditilarias
Ea de Vie w Portugalii). Alchemia zaczyna się, gdy nasz destylator podgrzewa całość w celu
oddzielenia alkoholu od wody. W procesie tym pojawia się złożoność, ponieważ płyn
wydobywający się z destylatora zawiera kilkaset różnych związków alkoholowych, każdy o innym
smaku i temperaturze wrzenia. Uważnie monitorujemy wyniki destylacji - zachowujemy to, co
smakuje wspaniale, a resztę wyrzucamy – proces nosi nazwę cięć. Po zebraniu najlepszej części
rumu, wlewamy go do beczek z amerykańskiego, białego dębu, w których wcześniej przez 2-5
lat przechowywano whisky Laws z Colorado. Beczki przenosimy z destylarni Elk Avenue do
naszego Barrel House and Bottling Facility w Riverland, dwie mile na południe od miasta. Tam
dojrzewają, aż rum stanie się dojrzały i gładki.
Oro starzeje się przez rok w beczkach z amrykańskiego, białego dębu z Laws Whisky House.
Ponieważ beczka jest mokra i świeża po whisky, Oro jest pełniejszy i pełen głębi smaku.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%rum

Producent

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz

USA Montanya Distillers



MONTANYA Exclusiva 3YO
Zaczynamy w destylarni Elk Avenue od fermentacji czystej trzciny cukrowej pochodzącej od
rodzimych plantatorów i rodzinnego młyna w Luizjanie. Trzcina cukrowa, woda i drożdże
fermentują przez sześć do siedmiu dni.
Po fermentacji, „wash” trafia do głównego alembika (są miedziane i ręcznie robione w Ditilarias
Ea de Vie w Portugalii). Alchemia zaczyna się, gdy nasz destylator podgrzewa całość w celu
oddzielenia alkoholu od wody. W procesie tym pojawia się złożoność, ponieważ płyn
wydobywający się z destylatora zawiera kilkaset różnych związków alkoholowych, każdy o innym
smaku i temperaturze wrzenia. Uważnie monitorujemy wyniki destylacji - zachowujemy to, co
smakuje wspaniale, a resztę wyrzucamy – proces nosi nazwę cięć. Po zebraniu najlepszej części
rumu, wlewamy go do beczek z amerykańskiego, białego dębu, w których wcześniej przez 2-5
lat przechowywano whisky Laws z Colorado. Beczki przenosimy z destylarni Elk Avenue do
naszego Barrel House and Bottling Facility w Riverland, dwie mile na południe od miasta. Tam
dojrzewają, aż rum stanie się dojrzały i gładki.
Exclusiva starzeje się w sumie przez 3 lata beczkach – dwa i pół roku w beczce po whisky Laws,
a następnie przez 6 miesięcy w beczce z francuskiego dębu po Cabernet Sauvignon i Port.
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MONTANYA Valentia 1YO
Zaczynamy w destylarni Elk Avenue od fermentacji czystej trzciny cukrowej pochodzącej od
rodzimych plantatorów i rodzinnego młyna w Luizjanie. Trzcina cukrowa, woda i drożdże
fermentują przez sześć do siedmiu dni.
Po fermentacji, „wash” trafia do głównego alembika (są miedziane i ręcznie robione w Ditilarias
Ea de Vie w Portugalii). Alchemia zaczyna się, gdy nasz destylator podgrzewa całość w celu
oddzielenia alkoholu od wody. W procesie tym pojawia się złożoność, ponieważ płyn
wydobywający się z destylatora zawiera kilkaset różnych związków alkoholowych, każdy o innym
smaku i temperaturze wrzenia. Uważnie monitorujemy wyniki destylacji - zachowujemy to, co
smakuje wspaniale, a resztę wyrzucamy – proces nosi nazwę cięć. Po zebraniu najlepszej części
rumu, wlewamy go do beczek z amerykańskiego, białego dębu, w których wcześniej przez 2-5
lat przechowywano whisky Laws z Colorado. Beczki przenosimy z destylarni Elk Avenue do
naszego Barrel House and Bottling Facility w Riverland, dwie mile na południe od miasta. Tam
dojrzewają, aż rum stanie się dojrzały i gładki.
Valentia starzeje się przez 4 lata w beczkach z amerykańskiego, białego dębu po Laws, a
następnie 6 do 12 tygodni w beczkach po rye whiskey z Catoctin Creek, gdzie masterdestylerką
jest również kobieta. Jest to swoista celebracja dla kobiet na całym globie!

rum skład alkoholi
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SAINT BENEVOLENCE Haiti Clarin
Saint Benevolence zostało założone przez Calvina i Chase'a Babcock w 2017 roku jako sposób
na połączenie ich miłości do rumu z charytatywnymi działaniami, które prowadzą od czterech
dekad we współpracy z wielebnym Gueillantem Dorcinvilem. Miasto Saint Michel de l'Attalaye
jest centrum ich zbiorowej pracy charytatywnej i jest dobrze znane ze względu na ich Rum
Clairin, rum napędzany terroirami w stylu agricole, popularnym na całym Haiti. Wszechobecne
farmy trzciny cukrowej i destylarnia Wielebnego Dorcinvila w Saint Michel zainspirowały
stworzenie Saint Benevolence jako sposobu na dzielenie się tym wyjątkowym haitańskim rumem
i ich pasją.

Bwason Pou Bonte, w języku haitańsko-kreolskim, co oznacza „Napój ku dobroci”, to wyrażenie,
które uosabia radosnego ducha Haitańczyków, a także filantropijny etos Saint Benevolence.

Każdy łyk rumu Saint Benevolence bezpośrednio finansuje działania charytatywne za
pośrednictwem naszych wieloletnich partnerów non-profit, odwdzięczając się mieszkańcom Haiti
poprzez ratujące życie usługi medyczne, programy edukacyjne i ekonomiczne rozwój.

rum skład alkoholi
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Haiti Dorcinvil Distillery



TAPANAGA Single Estate
Pierwszy wysokiej jakości rum z jednej posiadłości w RPA. Nasz rum to Africole Rum,
butelkowany w limitowanych partiach, aby stworzyć wyjątkowy produkt dla tych, którzy chcą
cieszyć się charakterystycznym, wysokiej jakości afrykańskim rumem.

Na naszej, rodzinnej farmie uprawiamy najlepsze odmiany trzciny cukrowej, które są następnie
zbierane ręcznie i przepuszczane przez naszą prasę, aby wycisnąć świeży sok z trzciny cukrowej.
Africole Rum jest wytwarzany przez destylację płynu wytworzonego ze sfermentowanego
świeżego soku z trzciny cukrowej. Nasz sok z trzciny cukrowej jest pompowany do naszych
zbiorników fermentacyjnych, a połączenie z naszymi dzikimi i specjalnie hodowanymi
drożdżami oddaje to, co najlepsze w naszym procesie fermentacji.

Rum Tapanga Single Estate dojrzewa w dębowych beczkach. Całość trzciny cukrowej pochodzi z
jednej, naszej, rodzinnej posiadłości. Ukazuje nasze korzenie i uczucia związane z tą ziemią.

rum skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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TAPANGA Premium Reserve
Pierwszy wysokiej jakości rum z jednej posiadłości w RPA. Nasz rum to Africole Rum,
butelkowany w limitowanych partiach, aby stworzyć wyjątkowy produkt dla tych, którzy chcą
cieszyć się charakterystycznym, wysokiej jakości afrykańskim rumem.

Na naszej, rodzinnej farmie uprawiamy najlepsze odmiany trzciny cukrowej, które są następnie
zbierane ręcznie i przepuszczane przez naszą prasę, aby wycisnąć świeży sok z trzciny cukrowej.
Africole Rum jest wytwarzany przez destylację płynu wytworzonego ze sfermentowanego
świeżego soku z trzciny cukrowej. Nasz sok z trzciny cukrowej jest pompowany do naszych
zbiorników fermentacyjnych, a połączenie z naszymi dzikimi i specjalnie hodowanymi
drożdżami oddaje to, co najlepsze w naszym procesie fermentacji.

Tapanga Premium Reserve to nasz flagowy, pięcioletni Rum Africole leżakowany w dębowych
beczkach.

rum skład alkoholi
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THE LAKES English Gin

Lakes Gin to nasz klasyczny gin angielski. Podbijamy smak, używając tylko kilku wybranych roślin,
delikatnie wlewając je do najlepszego brytyjskiego spirytusu pszenicznego, destylując w naszym
tradycyjnym miedziany alembiku na bazie tylko najczystszej wody z naszego domu w Parku
Narodowym Lake District.

Pozyskujemy tylko najlepsze składniki, zawsze zapewniając spójność smaku i całoroczną
świeżość. Mocząc rośliny przez noc, jak herbatę liściastą, swobodnie oddziałują z ciepłym
alkoholem, aby pobudzić wolniejsze uwalnianie olejków eterycznych, chroniąc ich delikatną
naturę. Dzięki długiej, powolnej i delikatnej destylacji w naszym tradycyjnym miedzianym
alembiku jest wyjątkowo gładkim ginem w stylu londyńskim, zaprojektowanym tak, aby
pokazywał świeżość i innowacyjność destylarni.

gin skład alkoholi
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THE LAKES Pink Gin

Lakes Gin to nasz klasyczny gin angielski. Podbijamy smak, używając tylko kilku wybranych roślin,
delikatnie wlewając je do najlepszego brytyjskiego spirytusu pszenicznego, destylując w naszym
tradycyjnym miedziany alembiku na bazie tylko najczystszej wody z naszego domu w Parku
Narodowym Lake District.

Pozyskujemy tylko najlepsze składniki, zawsze zapewniając spójność smaku i całoroczną
świeżość. Mocząc rośliny przez noc, jak herbatę liściastą, swobodnie oddziałują z ciepłym
alkoholem, aby pobudzić wolniejsze uwalnianie olejków eterycznych, chroniąc ich delikatną
naturę. Dzięki długiej, powolnej i delikatnej destylacji w naszym tradycyjnym miedzianym
alembiku jest wyjątkowo gładkim ginem w stylu londyńskim, zaprojektowanym tak, aby
pokazywał świeżość i innowacyjność destylarni.
Dodatkowo dla podkreślenia jego świeżości wzbogacamy aromat i smak zestem z grejpfrutów.

skład alkoholigin
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THE LAKES Elderflower Gin Liquer

Lakes Gin to nasz klasyczny gin angielski. Podbijamy smak, używając tylko kilku wybranych roślin,
delikatnie wlewając je do najlepszego brytyjskiego spirytusu pszenicznego, destylując w naszym
tradycyjnym miedziany alembiku na bazie tylko najczystszej wody z naszego domu w Parku
Narodowym Lake District.

Pozyskujemy tylko najlepsze składniki, zawsze zapewniając spójność smaku i całoroczną
świeżość. Mocząc rośliny przez noc, jak herbatę liściastą, swobodnie oddziałują z ciepłym
alkoholem, aby pobudzić wolniejsze uwalnianie olejków eterycznych, chroniąc ich delikatną
naturę. Dzięki długiej, powolnej i delikatnej destylacji w naszym tradycyjnym miedzianym
alembiku jest wyjątkowo gładkim ginem w stylu londyńskim, zaprojektowanym tak, aby
pokazywał świeżość i innowacyjność destylarni.
Z obfitymi nutami eleganckiego czarnego bzu, jest to delikatnie pachnący i pobudzający na bazie
The Lakes Gin.

skład alkoholigin
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RIVO Foraged Gin
Rivo Gin jest destylowany z 12 składnikami roślinnymi, w tym z wieloma rzadkimi składnikami,
ręcznie zbieranymi na łąkach wokół jeziora Como. Głównym celem powstania Rivo było
uchwycenie esencji gór, wiatru i wód Jeziora Como. Wierzymy, że stworzyliśmy gin godny tego
dość wyjątkowego miejsca.

Eksperci etnobotaniczni zbierają i poświadczają pochodzenie ziół, aby używać tylko najlepszych,
gwarantując najwyższą osiągalna jakość.

Miejscowe kobiety od wieków przeszukiwały okoliczne łąki Jeziora Como w poszukiwaniu ziół i
kwiatów do przygotowania tradycyjnych leków i likierów wzmacniających. Chociaż niektórzy
mogą twierdzić, że te kobiety posiadały mroczną magię uzdrawiania, my uważamy je za
pionierów produkcji destylatów leczniczych.

Każda partia jest numerowana ręcznie, ponieważ produkcja pochodzi tylko z jednego rocznego
zbioru.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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RIVO Sloe Gin
Rivo Gin jest destylowany z 12 składnikami roślinnymi, w tym z wieloma rzadkimi składnikami,
ręcznie zbieranymi na łąkach wokół jeziora Como.
Głównym celem powstania Rivo było uchwycenie esencji gór, wiatru i wód Jeziora Como.
Wierzymy, że stworzyliśmy gin godny tego dość wyjątkowego miejsca.

Eksperci etnobotaniczni zbierają i poświadczają pochodzenie ziół, aby używać tylko najlepszych,
gwarantując najwyższą osiągalna jakość.

Jesienią pojawiają się pierwsze dzikie owoce tarniny, które zbieramy ręcznie w okolicach jeziora
Como. Jednak czekamy na pierwsze oznaki zimna, które przez przełamując skórkę owocu,
uwalnia zintensyfikowane aromaty. Zebrane owoce następnie pozostawiamy na kilka miesięcy
w Rivo Gin, wzbogacając jego klasyczny smak i nadają mu delikatny, słodki smak oraz czerwony,
rubinowy kolor.

Każda partia jest numerowana ręcznie, ponieważ produkcja pochodzi tylko z jednego rocznego
zbioru.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Włochy 30%
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FOX GANG Dry

skład alkoholigin
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Litwa

Jest noc, a 10 000 lisów wędruje po pustych ulicach Londynu, obserwując nas, gdy wracamy do
domu po zmyciu codziennych czynów kilkoma rundami ginu. Porozmawiaj z nimi, połóż się
razem z nimi na chodniku. Spokojnie przygotuj się na kolejny start, jeszcze kilka rundek.
To jest twój gang!

Ręcznie łączony jałowiec, nasiona kopru i skórki pomarańczowej. Naradza się napięcie i
oczekiwanie na więcej. Klasyczny London dry.

Vilniaus Degtine



FOX GANG Pink

Jest noc, a 10 000 lisów wędruje po pustych ulicach Londynu, obserwując nas, gdy wracamy do
domu po zmyciu codziennych czynów kilkoma rundami ginu. Porozmawiaj z nimi, połóż się
razem z nimi na chodniku. Spokojnie przygotuj się na kolejny start, jeszcze kilka rundek.
To jest twój gang!

Ręcznie robiony związek jałowca, nasion kopru i skórki pomarańczowej wykończony
naturalnym aromatem truskawki i poziomki. Naradza się napięcie i oczekiwanie na więcej.

skład alkoholigin
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MG Extra Seco Gin
Historia naszego ginu zaczyna się od założenia destylarni MG w 1835 roku. W 1940 roku
rozpoczęliśmy produkcję jednego z pierwszych ginów w Hiszpanii. Obecnie, dzięki 75-letniemu
doświadczeniu i pięciu pokoleniom zaangażowanym w tradycję, innowacyjność i jakość naszych
produktów, powracamy do naszych korzeni by odzyskać oryginalną recepturę z 1940 roku. Nic,
oprócz alkoholu zbożowego, jałowca, arcydzięgla, naszych miedzianych alembików i wody.

Nasze destylatory są wykonane z miedzi, ładujemy je ręcznie i cały proces destylacji
przeprowadzamy ręcznie: od kontroli temperatury czy oddzielenia poszczególnych partii
alkoholu po ich filtrację na zakończeniu procesu.

Gin MG to klasyczny gin, wytwarzany metodą London Dry Gin, w której dominuje jałowiec.
Właśnie dlatego, że jest głównym składnikiem wytwarzanego przez nas destylatu, kontrolujemy
jego uprawę w naszym gospodarstwie w Teruel, zbieramy go i selekcjonujemy osobiście.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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MG Rosa Gin
Historia naszego ginu zaczyna się od założenia destylarni MG w 1835 roku. W 1940 roku
rozpoczęliśmy produkcję jednego z pierwszych ginów w Hiszpanii. Obecnie, dzięki 75-letniemu
doświadczeniu i pięciu pokoleniom zaangażowanym w tradycję, innowacyjność i jakość naszych
produktów, powracamy do naszych korzeni by odzyskać oryginalną recepturę z 1940 roku. Nic,
oprócz alkoholu zbożowego, jałowca, arcydzięgla, naszych miedzianych alembików i wody.

Nasze destylatory są wykonane z miedzi, ładujemy je ręcznie i cały proces destylacji
przeprowadzamy ręcznie: od kontroli temperatury czy oddzielenia poszczególnych partii
alkoholu po ich filtrację na zakończeniu procesu.

Gin MG Rosa czerpie swój naturalny aromat z procesu maceracji truskawek tylko i wyłączni z
Hiszpanii. Bez sztucznych dodatków, bez ulepszaczy.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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LE TRIBUTE Gin
Jałowiec. Wybieramy i ręcznie zbieramy najlepsze najlepsze jagody jałowca z wiejskiej posiadłości
rodziny Giró w Teruel.
Trawa cytrynowa. Po miesiącu prób wydobycia olejków z cytronelli stwierdziliśmy, że to oznacza
wodą.
Pomarańcza i cytryna. Używamy dwóch dostawców pomarańczy z Walencji i cytryn z Sewilli,
które razem macerujemy, co gwarantuje idealnie zbalansowany destylat, który łączy się z resztą
wyłącznie botanicznych skłandników naszego ginu.
Grejpfruty Używamy dostawców grejpfruta, które idealnie się sprawdzają, co oznacza, że nie ma
słodko-gorzkiego smaku.
Kumkwat. Owoc cytrusowy, pochodzący z podbródka, który zapewnia kwasowość i jakość.
Limonka. Królowa finiszu, dopełniająca świeży smak ginu.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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ARCHIPELAGO Botanical Gin

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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To tutaj, w bogatej glebie wulkanicznej archipelagu wysp Morza Filipińskiego narodziła się trzcina
cukrowa 4000 lat pne. W następnych stuleciach, odkrywcy nieśli ten nowy skarb do swych
domów. Od czasów Aleksandra Wielkiego, który wprowadził cukier do Europy około 300 pne., do
Marco Polo, który docenił ogromny potencjał rośliny jako towaru do handlu.
Pierwsza, prawdziwa, kraftowa destylarnia na Filipinach, należąca od początku dla jednej rodziny.

Nasz flagowy gin, wytwarzany z 28 roślin botanicznych, z których 22 są zbierane na Filipinach.
Wśród nich są świeże kwiaty pomelo, dalandan, calamansi, dayap, mango, sosny Benguet,
sampaguita, ylang-ylang i kamia.

Full Circle Distillery



ARCHIPELAGO Barrel Reserve

skład alkoholigin
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To tutaj, w bogatej glebie wulkanicznej archipelagu wysp Morza Filipińskiego narodziła się trzcina
cukrowa 4000 lat pne. W następnych stuleciach, odkrywcy nieśli ten nowy skarb do swych
domów. Od czasów Aleksandra Wielkiego, który wprowadził cukier do Europy około 300 pne., do
Marco Polo, który docenił ogromny potencjał rośliny jako towaru do handlu.
Pierwsza, prawdziwa, kraftowa destylarnia na Filipinach, należąca od początku dla jednej rodziny.

Nasz flagowy gin, wytwarzany z 28 roślin botanicznych, z których 22 są zbierane na Filipinach.
Wśród nich są świeże kwiaty pomelo, dalandan, calamansi, dayap, mango, sosny Benguet,
sampaguita, ylang-ylang i kamia.

Full Circle Distillery



WILLIAM KERR’S Borders Gin
William Kerr, był botanikiem z naszego rodzinnego miasta Hawick. Kerr był jednym z XIX-
wiecznych wielkich poszukiwaczy roślin. Ze swych podróży, między innymi z wysp Kanton, Jawa
czy Filipin sprowadzał rośliny do Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew.

Regularna filtracja pozbawiłaby pysznego smaku i konsystencji naszego lokalnie uprawianego
jęczmienia, więc zamiast tego, spirytus jest parowany przez węgiel drzewny wewnątrz samego
destylatora i nigdy nie jest filtrowany jako płyn.

Jest to jedyny gin na świecie wyprodukowany w ten sposób, a rezultat jest pełen charakteru i
niesamowicie kremowej konsystencji.

Destylowany z wyjątkową starannością, z dodatkiem bezkompromisowego zaangażowanie w
jakość od jęczmienia do butelki. W 100% szkocki gin, oddający charakter tego kraju.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Szkocja 40%gin

Producent
The Borders Distillery
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JIN JIJI India Dry Gin

Jin JiJi India Dry Gin to ręcznie tworzony indyjski gin, destylowany w małych partiach z dzikim
jałowcem himalajskim.

W Jin JiJi mamy nadzieję, że znajdziesz szczęście, spokój i wyciszenie – jak codzienny kieliszek
medytacji. Do powstania tej kompozycji używamy tylko lokalnie pozyskanych roślin i przypraw,
które były od wieków używane w medycynie.

Nazwa JiJi pochodzi od słowa „jijivisha” z języka hindi i oznacza „pragnienie życia”.

Jin JiJi India Dry Gin to eksploracja całej różnorodności krajobrazu Indii, aby uchwycić to, co
wyjątkowe: aromaty i smaki wywodzące się z tej magicznej krainy. Dla zachowania swej głębi i
różnorodności gin jest destylowany w małych partiach w miedzianym alembiku w destylarni w
obszarze Goa.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Indie 43%Peak Spiritsgin

Producent
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JIN JIJI Darjeeling India Dry Gin
Jin JiJi India Dry Gin to ręcznie tworzony indyjski gin, destylowany w małych partiach z dzikim
jałowcem himalajskim.

Jin JiJi destylujemy zachowując pragnienie życia, pragnienie szerzenia szczęścia i pozytywnego
nastawienia do świata. W Jin JiJi mamy nadzieję, że znajdziesz szczęście, spokój i wyciszenie – jak
codzienny kieliszek medytacji. DO powstania tej kompozycji używamy tylko lokalnie pozyskanych
roślin i przypraw, które były od wieków używane w medycynie.

Nazwa JiJi pochodzi od słowa „jijivisha” z języka hindi i oznacza „pragnienie życia”.

Jin JiJi Darjeeling to nasz pierwszy inspirowany herbatą wariant. Wybraliśmy herbatę Darjeeling
jako najbardziej rozpoznawalną, ale i rdzenną roślinę Indii. To właśnie w Indiach leży najwięcej
regionów herbacianych na świecie, a co za tym idzie jej różnorodność i powszechność. Wierzymy,
że gin Jin Jiji Darjeeling oddaje istotę terroir. Dla zachowania swej głębi i różnorodności gin jest
destylowany w małych partiach w miedzianym alembiku w destylarni w obszarze Goa.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Indie 43%

Producent
gin

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz

Peak Spirits



JIN JIJI High Proof Dry Gin
Jin JiJi India Dry Gin to ręcznie tworzony indyjski gin, destylowany w małych partiach z dzikim
jałowcem himalajskim.

Jin JiJi destylujemy zachowując pragnienie życia, pragnienie szerzenia szczęścia i pozytywnego
nastawienia do świata. W Jin JiJi mamy nadzieję, że znajdziesz szczęście, spokój i wyciszenie – jak
codzienny kieliszek medytacji. DO powstania tej kompozycji używamy tylko lokalnie pozyskanych
roślin i przypraw, które były od wieków używane w medycynie.

Nazwa JiJi pochodzi od słowa „jijivisha” z języka hindi i oznacza „pragnienie życia”.

Jin JiJi High Proof jest inspirowany Royal British Navy, która w czasach kolonialnych po raz
pierwszy ustanowiła wysoki wymóg dotyczący transportu ginu do Indii. Ponieważ na statkach jest
mało miejsca, Marynarka Wojenna preferowała alkohol o większej mocy, ponieważ można było
przechowywać więcej alkoholu na mniejszej przestrzeni.
Moc 57% zapewnia też, że proch nie zostanie zanieczyszczony w przypadku rozlania.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Indie 57%
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SAX Dry, Pink, Ginger

Sax gin to najlepiej sprzedająca się chorwacka marka ginu. Powstaje z połączenia wysokiej
jakości alkoholu i destylatu z macerowanych jagód jałowca (Juniperus Comunis) oraz innych
aromatycznych ziół. Gin Sax charakteryzuje się wyjątkową klarownością i bezbarwnością oraz
wyrazistym smakiem aromatycznych ziół i jagód jałowca.

Oprócz Sax Gin Original nowe smaki nadają temu produktowi dodatkowego wymiaru. Lekkie i
świeże imbirowe lub truskawkowe. O pysznym aromacie poziomek z pewnością dopełnią
popołudniowe i wieczorne wyjścia z przyjaciółmi.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
gin
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ECHLINVILLE Irish Single Estate Gin

Nasze najwyższej jakości whisky, gin i poitín są destylowane z jęczmienia, który słodujemy w
staromodny sposób na podłodze destylarni. Każde ziarno jest wielokrotnie nawilżane, suszone i
obracane ręcznie - łopatą, tak jak zrobiliby to nasi przodkowie. To ciężka praca i wymaga czasu,
ale wierzymy w robienie rzeczy we właściwy sposób, a nie w łatwy sposób.

Z półwyspu Lecale w Irlandii Północnej pochodzi pierwszy w tym kraju gin z jednej posiadłości.
Destylarnia Echlinville uprawia jęczmień używany do produkcji spirytusu bazowego na
posiadłości, który jest słodowany na pobliskiej farmie. Aby nadać mu niepowtarzalny smak,
wybrali lokalne rośliny, takie jak płatki gorse bush i wodorosty Strangford Lough. Rezultatem jest
gin z esencją lądu i morza.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria Producent
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VOTANIKON Greek Gin

Gin Votanikon zawiera zioła, które można znaleźć w większości wąwozów, gór i szlaków
słonecznych wysp w całej Grecji. Ten kraj ma jedną z najbardziej zróżnicowanych flor na ziemi.
Może to zabrzmieć pospolicie, ale te niesamowite zioła są nadal obecne w większości greckich
kuchni.

Botanikalia mają oddać w pełni śródziemnomorski charakter krajobrazu oraz kultury, dlatego
kompozycja pochodzi zarówno z europejskiego kontynentu jak i wysp: gojnik z spod samego
Olimpu, bazylia i lebiodka z Krety, jałowiec z gór Macedonii, szafran z Kozani, mastyk z Chios,
cytrusy i rumianek z Peloponezu, oregano z Mani i szałwia z Amorgos. Łącznie jest to 20 różnych
składników z wybrzeży i wysp śródziemnomorskich.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Grecja 40%gin
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SAKURAO Classic

Składniki roślinne ginów Sakurao oddają szeroką gamę nut aromatycznych, głęboko
cytrusowych, takich jak kwiat cytryny czy bogaty zapach juzu, a także aromaty japońskiego
cyprysu i muszli ostryg. Jednak kluczowym elementem ich tworzenia jest kwiat wiśni, zwany po
japońsku sakura. Od jego japońskiej nazwy pochodzi nazwa miejscowości , w której
umiejscowiona jest nasza destylarnia oraz jest symbolem destylarni.

Sakurao Classic to rzemieślniczy gin, który wykorzystuje 8 rodzajów roślin, pochodzących tylko z
Japonii. Łagodnie i długo destylowany, oddaje w pełni charakter destylarnii Sakurao.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 40%Sakurao Distillerygin
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SAKURAO Original

Składniki roślinne ginów Sakurao oddają szeroką gamę nut aromatycznych, głęboko
cytrusowych, takich jak kwiat cytryny czy bogaty zapach juzu, a także aromaty japońskiego
cyprysu i muszli ostryg. Jednak kluczowym elementem ich tworzenia jest kwiat wiśni, zwany po
japońsku sakura. Od jego japońskiej nazwy pochodzi nazwa miejscowości , w której
umiejscowiona jest nasza destylarnia oraz jest symbolem destylarni.

Sakurao Original to rzemieślniczy gin, który wykorzystuje 9 rodzajów rodzimych roślin, w tym
świeże cytrusy z Hiroszimy. Jest destylowany za pomocą kombinacji metod rozmiękczania i
parowania. Oprócz 9 rodzajów roślin z Hiroszimy, używamy 5 rodzajów importowanych roślin,
takich jak jagody jałowca i nasiona kolendry.
Połączenie cytrusowego aromatu z tradycyjnym smakiem ginu to najbardziej charakterystyczna
cecha naszego autorskiego ginu.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 47%Sakurao Distillerygin
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SAKURAO Hamagou

Składniki roślinne ginów Sakurao oddają szeroką gamę nut aromatycznych, głęboko
cytrusowych, takich jak kwiat cytryny czy bogaty zapach juzu, a także aromaty japońskiego
cyprysu i muszli ostryg. Jednak kluczowym elementem ich tworzenia jest kwiat wiśni, zwany po
japońsku sakura. Od jego japońskiej nazwy pochodzi nazwa miejscowości , w której
umiejscowiona jest nasza destylarnia oraz jest symbolem destylarni.

To najnowsze dzieło Sakurao DIstillery, stworozne jako hołd dla zasobów naturalnych wyspy
Miyajima. Sakurao Hamagou to połączenie ziołowego zapachu japońskiego fioletowego kwiatu
Hamagou oraz składniki botaniczne Miyajimy takie jak rozmaryn, lawenda i mięta. Łacznie
wykorzystujemy 12 składników roślinnych.

Nowe wypusty tej odsłony będą ukazywały się co roku.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 47%Sakurao Distillerygin
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SAKURAO Limited

Składniki roślinne ginów Sakurao oddają szeroką gamę nut aromatycznych, głęboko
cytrusowych, takich jak kwiat cytryny czy bogaty zapach juzu, a także aromaty japońskiego
cyprysu i muszli ostryg. Jednak kluczowym elementem ich tworzenia jest kwiat wiśni, zwany po
japońsku sakura. Od jego japońskiej nazwy pochodzi nazwa miejscowości , w której
umiejscowiona jest nasza destylarnia oraz jest symbolem destylarni.

Sakurao Limited to najbardziej prestiżowy wyraz destylarni Sakurao. Ten rzemieślniczy gin składa
się z 17 składników botanicznych pochodzących wyłącznie z wyspy Miyajima. Kwiat wiśni, juzu,
hinoki (cyprys japoński), zielona herbata, czerwona perilla, wasabi, imbir…
Rośliny są delikatnie nasycane spirytusem w celu wydobycia najlepszych aromatów, a następnie
powstaje płyn destylowany w małych partiach w hybrydowym, miedzianym destylatorze.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Japonia 47%Sakurao Distillerygin
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WEAVERS Dry Gin

Nasze najwyższej jakości whisky, gin i poitín są destylowane z jęczmienia, który słodujemy w
staromodny sposób na podłodze destylarni. Każde ziarno jest wielokrotnie nawilżane, suszone i
obracane ręcznie - łopatą, tak jak zrobiliby to nasi przodkowie. To ciężka praca i wymaga czasu,
ale wierzymy w robienie rzeczy we właściwy sposób, a nie w łatwy sposób.

Przez ponad trzysta lat, płótno było największym przemysłem w Irlandii. Zainspirowani duchem
przemysłowym naszych przodków. Stworzyliśmy, na cześć mężczyzn i kobiet, którzy harowali na
polach lnu i pracowali w przędzalniach lnu w Ulsterze, Weavers Irish Gin. Bezkonkurencyjny pod
względem jakości i wzornictwa len Ulster okrywał bogatych i sławnych oraz zdobił garderoby
członków rodziny królewskiej. Ozdabiał stoły Titanica i zakrył skrzydła Królewskiego Korpusu
Lotniczego, gdy leciei do bitwy w Wielkiej Wojnie.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria Producent
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FOXTALE Dry Gin

Kiedy Mały Książę z książki Saint-Exupéry’ego spotyka lisa, ten uczy go, że aby dwoje ludzi mogło
się dogadać, muszą być pod wpływem tego samego uroku. Że nawet jeśli ludzie znają się tylko
przez krótką chwilę, to od tego momentu, tworzy się między nimi wieczna więź.

Ta historia była inspiracją dla The Foxtale Gin: to coś więcej niż alkohol, to hymn do przyjaźni,
który jest idealny do dzielenia chwil z przyjaciółmi. A raz stworzona więź w towarzystwie Foxtale
Gin pozostanie już zawsze i będzie powracać jako wspomnienie, gdy tylko „lisia kita” pojawi się w
towarzystwie.

Gin jest re-dystylowany z czystego alkoholu z naturalnymi botanikaliami, ziołami i przyprawami.
Każda z ingrediencja jest macerowana i destylowana osobno po czym jest destylowana
wspólnie dla uzyskania idealnego balansu.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40%gin
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FOXTALE Citrus Gin

Kiedy Mały Książę z książki Saint-Exupéry’ego spotyka lisa, ten uczy go, że aby dwoje ludzi mogło
się dogadać, muszą być pod wpływem tego samego uroku. Że nawet jeśli ludzie znają się tylko
przez krótką chwilę, to od tego momentu, tworzy się między nimi wieczna więź.

Ta historia była inspiracją dla The Foxtale Gin: to coś więcej niż alkohol, to hymn do przyjaźni,
który jest idealny do dzielenia chwil z przyjaciółmi. A raz stworzona więź w towarzystwie Foxtale
Gin pozostanie już zawsze i będzie powracać jako wspomnienie, gdy tylko „lisia kita” pojawi się w
towarzystwie.

Foxtale Citrus Gin łączy w sobie świeży i głęboki smak pomarańczy z Algarve, z suchym i
dominującym charakterem jałowca.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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FOXTALE Pink Strawberry Gin
Kiedy Mały Książę z książki Saint-Exupéry’ego spotyka lisa, ten uczy go, że aby dwoje ludzi mogło
się dogadać, muszą być pod wpływem tego samego uroku. Że nawet jeśli ludzie znają się tylko
przez krótką chwilę, to od tego momentu, tworzy się między nimi wieczna więź.

Ta historia była inspiracją dla The Foxtale Gin: to coś więcej niż alkohol, to hymn do przyjaźni,
który jest idealny do dzielenia chwil z przyjaciółmi. A raz stworzona więź w towarzystwie Foxtale
Gin pozostanie już zawsze i będzie powracać jako wspomnienie, gdy tylko „lisia kita” pojawi się w
towarzystwie.

Foxtale Pink Gin łączy w sobie słodki smak truskawek i mięty ziołowej z suchym i dominującym
charakterem jałowca.

skład alkoholigin

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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BERKSHIRE Dry

Wprowadzony na rynek w 2019 r. Berkshire Botanical Dry Gin jest produkowany na 9000-
hektarowej posiadłości Yattendon w West Berkshire – największym hodowcy choinek w Wielkiej
Brytanii. Miedziany destylator o imieniu Harry znajduje się w Royal Oak Pub & Hotel w sercu
Yattendon. Filozofią Berkshire Botanical jest tworzenie zrównoważonych alkoholi botanicznych
inspirowanych roślinami rosnącymi w posiadłości Yattendon, a Berkshire Botanical Dry Gin
czerpie inspirację z rosnącej choinki ze świerkiem pospolitym.

Destylowany z ręcznie zbieranych roślin, w tym świerka pospolitego, jałowca, kolendry, skórki
słodkiej pomarańczy i grejpfruta.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40,3%

Producent

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz

gin

gin

Wielka Brytania Yattendon Estate



BERKSHIRE Honey & Bloosom

Wprowadzony na rynek w 2019 r. Berkshire Botanical Dry Gin jest produkowany na 9000-
hektarowej posiadłości Yattendon w West Berkshire – największym hodowcy choinek w Wielkiej
Brytanii. Miedziany destylator o imieniu Harry znajduje się w Royal Oak Pub & Hotel w sercu
Yattendon. Filozofią Berkshire Botanical jest tworzenie zrównoważonych alkoholi botanicznych
inspirowanych roślinami rosnącymi w posiadłości Yattendon, a Berkshire Botanical Dry Gin
czerpie inspirację z rosnącej choinki ze świerkiem pospolitym.

Destylowany w miedzianym alembiku, a następnie delikatnie nasycony kwiatem pomarańczy i
lokalnym miodem Berkshire. Pachnący kwiat pomarańczy, lekkie nuty miodu wraz z rześkim
jałowcem i cytrusami.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40,3%
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BERKSHIRE Mniszek

Wprowadzony na rynek w 2019 r. Berkshire Botanical Dry Gin jest produkowany na 9000-
hektarowej posiadłości Yattendon w West Berkshire – największym hodowcy choinek w Wielkiej
Brytanii. Miedziany destylator o imieniu Harry znajduje się w Royal Oak Pub & Hotel w sercu
Yattendon. Filozofią Berkshire Botanical jest tworzenie zrównoważonych alkoholi botanicznych
inspirowanych roślinami rosnącymi w posiadłości Yattendon, a Berkshire Botanical Dry Gin
czerpie inspirację z rosnącej choinki ze świerkiem pospolitym.

Jest powód, dla którego połączenie mniszka lekarskiego i łopianu istnieje od średniowiecza, a
ten gin z Berkshire Botanical jest kolejnym tego dowodem! Zainspirowane florą otaczającą
destylarnię, tytułowe gwiezdne rośliny botaniczne są podawane do ginu. Cudownie ziemisty z
nutą słodyczy.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40,3%

Producent

Ar
om

at

Sm
ak

Fi
ni

sz

gin

gin

Wielka Brytania Yattendon Estate



BERKSHIRE Rhubarb & Raspberry

Wprowadzony na rynek w 2019 r. Berkshire Botanical Dry Gin jest produkowany na 9000-
hektarowej posiadłości Yattendon w West Berkshire – największym hodowcy choinek w Wielkiej
Brytanii. Miedziany destylator o imieniu Harry znajduje się w Royal Oak Pub & Hotel w sercu
Yattendon. Filozofią Berkshire Botanical jest tworzenie zrównoważonych alkoholi botanicznych
inspirowanych roślinami rosnącymi w posiadłości Yattendon, a Berkshire Botanical Dry Gin
czerpie inspirację z rosnącej choinki ze świerkiem pospolitym.

Destylarnia Berkshire Botanical przyjrzała się roślinom otaczającym posiadłość Yattendon, gdzie
destyluje swój alkohol i zainspirowała się do stworzenia tego ginu! Jest nasycony rabarbarem i
malinami, stąd jego różowy odcień, choć nadal zawiera zdrową dawkę jałowca.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
40,3%
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TEERENPELI Pyygin

PyyGin to dobrze zbalansowany gin destylowany rzemieślniczo z pięknym cytrusowym
smakiem na finiszu. Destylarnia Teerenpeli używa dziesięciu różnych roślin w PyyGin. Wyjątkowe
połączenie smakowe jagód jałowca i aromatu chmielu z lokalnymi liśćmi brzozy i borówki
brusznicy idealnie współgrają.

Destylacja w prawdziwym alembiku łączy smaki tego wspaniałego ginu. Nazwa PyyGin pochodzi
od nazwiska właściciela Teerenpeli, Pyysing.

skład alkoholi
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Finlandiagin Teerenpeli Distillery 45%
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MINKE Irish Gin
Znajdujące się na nabrzeżu, w samym sercu miasta Clonakilty, trzy lśniące miedziane alembiki
są inspirującym widokiem. To tutaj destylujemy naszą, wielokrotnie nagradzaną markę przy
użyciu najlepszych składników, naszego doświadczenia oraz opinii naszych przyjaciół. Tu zaczyna
się magia i jest domem Clonakilty.

Wspinamy się po klifach wzdłuż naszej linii brzegowej, aby w sposób naturalny zbierać rodzime,
skalne samfiry, tylko ręcznie i tylko w sezonie.

Podstawowy spirytus używany do produkcji Minke Gin pochodzi z serwatki produkowanej na
naszej rodzinnej farmie w pobliżu latarni morskiej Galley Head. Daje to wyjątkową aksamitną
konsystencję i odczucie w ustach każdej pysznej kropli.

W przypadku Minke Gin zataczamy koło, od ziół i zbóż do szkła, zbierając przyrodę w najlepszym
wydaniu.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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FECKIN Irish Gin

Feckin od irlandzkiego czasownika „feck” znaczącego kradzież, porzucenie lub odejście w
pośpiechu. Znaczenie tego słowa jest tak uniwersalne, że alkohole Feckin odnajdą się w każdej
sytuacji.

Gin Feckin składa się z pięciu składników botanicznych: jałowca, kolendry, korzenia arcydzięgla,
kory kasji i cytryn. Wspaniały gin z cytrusów i ziół, to najnowszy dodatek do gamy Feckin.

skład alkoholi
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TEQUILA / MEZCAL

Wkrótce..

skład alkoholi

Prospero

Le Tribute

Satryna



PROSPERO Blanco

Zrodzona z bujnej, wulkanicznej gleby doliny tequili, majestatyczna Agawa Błękitna wypełnia
krajobraz, z którego powstaje Próspero Tequila.

Stworzona przez Stellę Anguiano, jedną z najlepszych meksykańskich mistrzyń gorzelniczych.
Tequila Próspero jest ręcznie wytwarzanym spirytusem, który oferuje niezrównany smak z
gładkim, eleganckim i doskonale wyważonym finiszem. Podczas całego procesu produkcyjnego
dokłada się najwyższej staranności, aby każda butelka odzwierciedlała dumę z alkoholu.

Każdy element jest wykonany ręcznie; od eleganckiej butelki, przez doskonale zbilansowany
płyn, po artystycznie ilustrowaną etykietę. Próspero kieruje się zobowiązaniem do utrzymywania
tego samego procesu i jakości, które wywodzą się z rodzinnej tradycji – robiąc rzeczy powoli, z
cierpliwością i pasją.

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Conecuh RidgeMeksyktequila 40%
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PROSPERO Reposado
Zrodzona z bujnej, wulkanicznej gleby doliny tequili, majestatyczna Agawa Błękitna wypełnia
krajobraz, z którego powstaje Próspero Tequila.

Stworzona przez Stellę Anguiano, jedną z najlepszych meksykańskich mistrzyń gorzelniczych.
Tequila Próspero jest ręcznie wytwarzanym spirytusem, który oferuje niezrównany smak z
gładkim, eleganckim i doskonale wyważonym finiszem. Podczas całego procesu produkcyjnego
dokłada się najwyższej staranności, aby każda butelka odzwierciedlała dumę z alkoholu.

Każdy element jest wykonany ręcznie; od eleganckiej butelki, przez doskonale zbilansowany
płyn, po artystycznie ilustrowaną etykietę. Próspero kieruje się zobowiązaniem do utrzymywania
tego samego procesu i jakości, które wywodzą się z rodzinnej tradycji – robiąc rzeczy powoli, z
cierpliwością i pasją.

Tequila Prospero Reposado leżakuje minimum 6 miesięcy w dębowych beczkach.

skład alkoholitequila

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Conecuh Ridgetequila Meksyk 40%
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PROSPERO Anejo
Zrodzona z bujnej, wulkanicznej gleby doliny tequili, majestatyczna Agawa Błękitna wypełnia
krajobraz, z którego powstaje Próspero Tequila.

Stworzona przez Stellę Anguiano, jedną z najlepszych meksykańskich mistrzyń gorzelniczych.
Tequila Próspero jest ręcznie wytwarzanym spirytusem, który oferuje niezrównany smak z
gładkim, eleganckim i doskonale wyważonym finiszem. Podczas całego procesu produkcyjnego
dokłada się najwyższej staranności, aby każda butelka odzwierciedlała dumę z alkoholu.

Każdy element jest wykonany ręcznie; od eleganckiej butelki, przez doskonale zbilansowany
płyn, po artystycznie ilustrowaną etykietę. Próspero kieruje się zobowiązaniem do utrzymywania
tego samego procesu i jakości, które wywodzą się z rodzinnej tradycji – robiąc rzeczy powoli, z
cierpliwością i pasją.

Tequila Próspero Añejo dojrzewające przez minimum 12 miesięcy w dębowych.

skład alkoholitequila

Kraj pochodzenia ABVKategoria
tequila 40%Conecuh RidgeMeksyk
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LE TRIBUTE Mezcal
100% Dzika Dojrzała Agawa Cenizo. Mimo dzikiej natury sadzimy po 2 agawy za każdą zebraną, co
gwarantuje długotrwałą produkcję. Ponadto używamy 150% więcej agawy niż jest to konieczne, aby
wyprodukować płyn wyższej jakości.

Jima to cięcie liści agawy. Podczas gdy inni przycinają do 5 cm, my przycinamy go do 1,5 cm. Im głębiej
kroisz, tym mniej goryczy w alkoholu, choć produkcja jest znacznie droższa. Z tego powodu deklarujemy,
że Le Tribute mezcal to „czyste serce” agawy.

Gotowane w tradycyjnych piecach z kamienia wulkanicznego. Całe drewno użyte do gotowania agawy to
dąb, który nadaje mezcalowi charakterystyczny wędzony smak.

Cała produkcja odbywa się całkowicie ręcznie; od zbioru i transportu do pieców kamiennych, po
tworzenie, proces mielenia, pakowania i etykietowania.

Nasz mezcal jest wytwarzany tradycyjnymi metodami w Durango w Meksyku. Jego produkcja jest
regulowana wymagającym oficjalnym standardem meksykańskim i jest produkowana zgodnie z normą
NOM-D248G. Alan Hernández, nasz mistrz mezcalero, jest odpowiedzialny za kontrolowanie procesu
według unikalnej receptury Le Tribute, która jest wytwarzana w zakładach Bosscal Company.

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Meksykmezcal 45%
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SATRYNA Blanco

Tequila Satryna Blanco jest wytwarzana ręcznie w małych partiach przy użyciu gotowanej na
parze Tequilana Weber Agave pochodzącej z najlepszych pól w pobliżu Guadalajary.

To czyste, nie dojrzewające Blanco jest trzykrotnie destylowane w celu uzyskania najwyższej
gładkości przy jednoczesnym zachowaniu prawdziwego charakteru słodkiej agawy.

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Meksyktequila 38%
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SATRYNA Reposado

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Meksyktequila 38%
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Casa Satryna

Tequila Satryna Blanco jest wytwarzana ręcznie w małych partiach przy użyciu gotowanej na
parze Tequilana Weber Agave pochodzącej z najlepszych pól w pobliżu Guadalajary.

To potrójnie destylowane Reposado jest delikatnie starzone w beczkach z amerykańskiego
białego dębu przez 8 miesięcy, co daje elegancką tequilę o skoncentrowanej konsystencji i
doskonałej równowadze między smakami drewna i agawy.



SATRYNA Anejo

Tequila Satryna Blanco jest wytwarzana ręcznie w małych partiach przy użyciu gotowanej na
parze Tequilana Weber Agave pochodzącej z najlepszych pól w pobliżu Guadalajary.

To Añejo dojrzewa przez 12 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu, a następnie przez
kolejne 12 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego, w wyniku czego powstaje rzadka
tequila o bardziej złożonym charakterze.

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Meksyk 38%
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SATRYNA Xpresso

Tequila Satryna Blanco jest wytwarzana ręcznie w małych partiach przy użyciu gotowanej na
parze Tequilana Weber Agave pochodzącej z najlepszych pól w pobliżu Guadalajary.

Ręcznie wykonana mieszanka słynnej, górskiej kawy Nayarit i wielokrotnie nagradzanej Satryna
Tequila Blanco zapewnia doskonałą równowagę smaków między luksusową kawą arabica, ultra
gładką tequilą i nektarem z agawy, zapewniając idealną słodycz.

tequila skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
MeksykLikier na tequili 35%
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Puffing
Billy

WÓDKA

Wkrótce..

The Lakes

skład alkoholi

Minke Feckin Obeliu
Crafted

Archipelago



OBELIU Crafted Vodka

Sercem Obeliu Crafted Vodka jest alkohol wyprodukowany w Obeliu Distillery, destylarni
zbudowanej w 1907 roku przez ostatniego hrabiego Rokiskich Jana Przeździeckiego, człowieka
o wyrafinowanym guście i niezłomnych zasadach. Kiedy mówimy zasady, mamy na myśli
zasady. Zginął za nich w Powstaniu Warszawskim 1944 roku.

Nie ma wielkiej tajemnicy w tym, jak powstają alkohole. Ale mamy specjalną recepturę, aby
osiągnąć najwyższą jakość naszych napojów. Bardzo ważnym jego elementem jest odstawienie
produktu na długi okres odpoczynku przed jego rozlaniem.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria Producent
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PUFFING BILLY Steam Vodka

Puffing Billy Steam Vodka to niefiltrowana wódka ze słodu jęczmiennego, nazwana tak od
rzadkiego destylatu, który odgrywa kluczową rolę w jej produkcji. Najpierw destylujemy spirytus z
lokalnie uprawianego jęczmienia, a następnie ponownie destylujemy go do wódki za pomocą
Puffing Billy, naszego tak specjalnie nazwanego Carterhead Still.

Regularna filtracja pozbawiłaby pysznego smaku i konsystencji naszego lokalnie uprawianego
jęczmienia, więc zamiast tego spirytus jest parowany przez węgiel drzewny wewnątrz samego
destylatora i nigdy nie jest filtrowany jako płyn.

Jest to jedyna wódka na świecie wyprodukowana w ten sposób, a rezultat jest pełen charakteru i
niesamowicie kremowej konsystencji.

skład alkoholiwódka

The Borders Distillery

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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ARCHIPELAGO Lava Rock

skład alkoholi
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Filipiny 45%wódka
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Full Circle Distillery

To tutaj, w bogatej glebie wulkanicznej archipelagu wysp Morza Filipińskiego narodziła się
trzcina cukrowa 4000 lat pne. W następnych stuleciach, odkrywcy nieśli ten nowy skarb do swych
domów. Od czasów Aleksandra Wielkiego, który wprowadził cukier do Europy około 300 pne., do
Marco Polo, który docenił ogromny potencjał rośliny jako towaru do handlu.
Pierwsza, prawdziwa, kraftowa destylarnia na Filipinach, należąca od początku dla jednej
rodziny.

Niezwykle gładki, rześki i czysty duch, który celebruje nasze rzemieślnicze procesy destylacji.
Destylowana przez miedź w małych partiach, nasza wódka jest naturalnie filtrowana przez skały
lawy z wulkanów Taal i Mayon.

wódka



The Lakes Vodka

wódka

Ultragładka angielska wódka, która zachowuje charakterystyczne cechy najlepszej brytyjskiej
pszenicy, zapewniając słodszy, bardziej zaokrąglony smak i delikatny finisz.

Destylowana tylko raz w ręcznie wykonanym, specjalnie zamówionym, miedzianym alembiku. Do
jej tworzenia wykorzystujemy najczystszą wodę z Parku Narodowego Lake District, wpisanego na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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The Lakes Salted Carmel Liquer Vodka

wódka

Ultragładka angielska wódka, która zachowuje charakterystyczne cechy najlepszej brytyjskiej
pszenicy, zapewniając słodszy, bardziej zaokrąglony smak i delikatny finisz.

Destylowana tylko raz w ręcznie wykonanym, specjalnie zamówionym, miedzianym alembiku. Do
jej tworzenia wykorzystujemy najczystszą wodę z Parku Narodowego Lake District, wpisanego na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Szczypta soli podkreśla głębokie odczucia karmelu w tym kuszącym likierze na bazie wódki The
Lakes. Aksamitnie gładki i dekadencki napar o skomplikowanym smaku tworzy kojący, luksusowy
likier.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
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MINKE Irish Vodka
Znajdujące się na nabrzeżu, w samym sercu miasta Clonakilty, trzy lśniące miedziane alembiki
są inspirującym widokiem. To tutaj destylujemy naszą, wielokrotnie nagradzaną markę przy
użyciu najlepszych składników, naszego doświadczenia oraz opinii naszych przyjaciół. Tu zaczyna
się magia i jest domem whisky Clonakilty.

Minke Vodka to wyjątkowo gładka wódka Pot Still.
Wydestylowany z alkoholu w naszym Minke Copper Pot Still, można go spożywać w czystej
postaci, z ulubionym mikserem lub w ulubionym koktajlu wódki.

Minke Irish Vodka zdobyła Złotą Nagrodę w kategorii Smooth na The Spirits Business Vodka
Masters 2021 i została wyróżniona przez sędziów za łagodny smak, „z przyjemną kremową
konsystencją i dobrą równowagą”. Panel zauważył również, że jest „miękka z odrobiną pieprznych
nut przyprawowych”.

skład alkoholi
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FECKIN Vodka

Feckin od irlandzkiego czasownika „feck” znaczącego kradzież, porzucenie lub odejście w
pośpiechu. Znaczenie tego słowa jest tak uniwersalne, że alkohole Feckin odnajdą się w każdej
sytuacji.

Lekka i neutralna w smaku wódka z destylarni Echlinville. Świetne do koktajli oraz do serwowania
z mikserami.

skład alkoholi
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Black Prima 
Brand

BRANDY

Wkrótce..

skład alkoholi

Badel
Slivovitz



BADEL Prima Brand Black 15YO

W tym wyjątkowym produkcie połączyła się sztuka destylacji i oryginalna receptura. Wybrane
destylaty winne leżakowały nawet 15 lat w beczkach z dębu slavońskiego. Poczujesz pełnię
smaku z delikatnymi nutami drewna, wanilii, prażonych migdałów, zielonych orzechów włoskich i
rodzynek.

Nasza mistrzyni destylacji, Vesna Jurak, wzbogaciła znaną, oryginalną recepturę Prima Brand.
Poszukując balansu, uzyskała idealne proporcje czerpiąc z różnych beczek.

skład alkoholibrandy

Kraj pochodzenia
Badel ZagrebChorwacja
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40%
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BADEL ŚLJIVOVICA Premium Selection

W roku najbardziej obfitych zbiorów, wybierane są najwyższej jakości Śliwki Bistrice by stworzyć
śliwowicę premium selection.

Šljivovica Premium Selection dojrzewa w beczkach z dębu slavońskiego przez minimum 24
miesiące, zapewniając destylatowi dwa razy więcej czasu, aby uzyskać charakterystyczne nuty
wanilii, które idealnie się łączą z owocowym aromatem śliwek.

Unikalny aromatyczny profil „niebieskiej” Šljivovicy powstaje pod czujnym okiem mistrza destylacji
Vesna Jurak’a, który poprzez selekcję oraz mieszanie destylatów z różnych beczek uzyskuje
doskonały produkt.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia
Badel ZagrebChorwacjaśliwowica
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BADEL Antique Pelinkovac
Oryginalna, niezmieniona receptura pochodząca z 1862 roku. Pieczołowicie przechowywana w
tajemnicy i przekazywana z pokolenia na pokolenie od momentu powstania firmy Badel. Twórcą
tej receptury był Franjo Pokorny, chorwacki kupiec i założyciel Badel 1862. Początkowo likier ten
był dostępny tylko w aptekach jako „tonic na żołądek” by nieść ulgę w problemach żołądkowych.
Ten „lek” bardzo szybko zyskał sławę i rozgłos nawet na dworach wiedeńskich i francuskich gdzie
Franjo został wyłącznym dostawcą nalewek ziołowych. Oryginalna butelka, w której sprzedawany
jest produkt, jest nadal przechowywana w Muzeum Miasta Zagrzeb.

Antique Pelinkovac produkowany jest od 1862 roku w ten sam, tradycyjny sposób, według
oryginalnej receptury, ze 100% naturalnych składników, w tym nieodzownego piołunu.
Początkiem tego aromatu i smaku jest leżakowanie ziół i przypraw w alkoholu a następnie ten
macerat trafia do miedzianych kotłów i jest destylowanych w małych partiach. Delikatność tego
procesu jest, bo dziś dzień pielęgnowana co powoduje, że możecie spróbować wyrobu tak
bliskiego swym początkom.

skład alkoholilikiery

Kraj pochodzenia Producent ABVKategoria
Badel Zagreb 35%Chorwacjalikier ziołowy
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BADEL Pelinkovac Gorki
Sekretem tego likieru jest autentyczna, niezmienna receptura, która w najlepszy sposób
ukazuje wyjątkowość smaków Chorwacji. Bez dodatku sztucznych aromatów pozostaje wierny
sobie: tradycyjna, tajna receptura i starannie dobrana mieszanka ziół, zwieńczona piołunem.
Naturalne pochodzenie wszystkich składników powoduje, że jest często wybieranym alkoholem
do każdej okazji.

Świetnie łączy się z sokami owocowymi, ale smakuje również w formie dobrze schłodzonego
szota.

Jeśli więc byliście w Chorwacji dla wypoczynku i urzekła Was tamtejsza kraina, jest to prawie jak
pamiątka z wakacji do której koniecznie wróćcie by przypomnieć sobie te wyjątkowe chwile.

skład alkoholilikiery

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Badel Zagreb 31%Chorwacjalikier ziołowy
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BADEL Pelinkovac Orange
Sekretem tego likieru jest autentyczna, niezmienna receptura, która w najlepszy sposób
ukazuje wyjątkowość smaków Chorwacji. Bez dodatku sztucznych aromatów pozostaje wierny
sobie: tradycyjna, tajna receptura i starannie dobrana mieszanka ziół, zwieńczona piołunem.
Naturalne pochodzenie wszystkich składników powoduje, że jest często wybieranym alkoholem
do każdej okazji.

Świetnie łączy się z sokami owocowymi, ale smakuje również w formie dobrze schłodzonego
szota. Dodatkowa infuzja z pomarańczy jeszcze mocniej podkreśla południowy charakter tego
alkoholu.

Jeśli więc byliście w Chorwacji dla wypoczynku i urzekła Was tamtejsza kraina, jest to prawie jak
pamiątka z wakacji do której koniecznie wróćcie by przypomnieć sobie te wyjątkowe chwile.

skład alkoholilikiery

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Badel Zagreblikier ziołowy Chorwacja 25%
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VENTI Italian Amaro

Amaro Venti powstało z mieszanki 20 roślin botanicznych przy wykorzystaniu odwiecznych
włoskich technik wytwarzania likierów, czego efektem jest nowoczesna interpretacja klasycznego
włoskiego amaro.

Amaro Venti to jedyny likier ziołowy wytwarzany wyłącznie z roślinami zbieranymi ręcznie we
Włoszech.

Dużą uwagę przywiązuje się do fazy mieszania i ekstrakcji aromatów. To wtedy dzieje się coś w
rodzaju magii i każda roślina botaniczna zaczyna odgrywać swoją własną rolę. Każdy składnik
inspirowany jest jednym z dwudziestu włoskich regionów. Całość jest umiejętnie połączona, aby
przedstawić złożoność włoskiego kraju.

skład alkoholilikiery

Kraj pochodzenia ABVKategoria
MAGI Spiritsamaro Włochy 26%
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VENTI Non-Alcoholico

Amaro Venti powstało z mieszanki 20 roślin botanicznych przy wykorzystaniu odwiecznych
włoskich technik wytwarzania likierów, czego efektem jest nowoczesna interpretacja klasycznego
włoskiego amaro.

Amaro Venti to jedyny likier ziołowy wytwarzany wyłącznie z roślinami zbieranymi ręcznie we
Włoszech.
Bezalkoholowe Venti to wynik tradycji i nowoczesności: naśladujemy klasyczne włoskie metody
produkcji ziołowych likierów, ale w tym przypadku alkohol nie bierze udziału. Używamy te same
20 składników botanicznych tak jak to robimy z naszym klasycznym Venti, aby stworzyć
prawdziwie żywy, ale bezalkoholowy duch. W procesie produkcji ekstrakty są całkowicie
naturalne, a aromaty i smaki wyraziste oraz intensywne w swej głębi. Bez sztucznych dodatków
na żadnym z etapów.

likiery skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
amaro Włochy 0%
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BEIRAO Licor de Portugal
Licor Beirão to portugalski likier z regionu Beira w Portugalii. Pochodzi z XIX wieku i jest
najczęściej spożywanym alkoholem w Portugalii.

Produkcja rozpoczęła się w XIX wieku w Lousã, w regionie Beira, skąd wzięła swoją nazwę (Beirão
oznacza „z Beira”). Likier jest nadal produkowany i butelkowany w Quinta do Meiral, zgodnie z
oryginalną tajną recepturą, poprzez podwójną destylację 13 różnych aromatycznych nasion,
ziół i przypraw w tym mięty, cynamonu, kardamonu i lawendy, z całego świata, w tym z byłych
portugalskich kolonii w Brazylii, Sri Lance i Indiach. Po zważeniu i wymieszaniu roślin i ziół są
mieszane z alkoholem i pozostają w maceracji przez od dwudziestu do dwudziestu pięciu dni.
Otrzymana zawartość jest następnie dwukrotnie destylowana w miedzianych alembikach.

Wykorzystanie naturalnych roślin i ziół jest jednym z głównych wyróżników tego likieru. Gdy
macerat jest gotowy, dodaje się go do mieszaniny alkoholu, cukru i wody. Ta mieszanka jest
następnie testowana, aby upewnić się, że pasuje do parametrów tajnej receptury.
Każda butelka przepasana jest wstążką ręcznie wiązaną co podkreśla craftowy charakter
alkoholu.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Portugalialikier 22%
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OTTO’S Athens Vermouth

Król Otto, który przeniósł stolicę Grecji do Aten, mianował bawarskiego kupca i twórcę alkoholi
Ioannisa Vouhera by ten stworzył pierwszy grecki wermut. Podążając nowatorskim duchem
Aten stworzył alkohol, który do dziś dnia jest mostem między tradycją i historią antycznego
miasta, a nowoczesną i tętniącą życiem europejską stolicą.

Wermut jest tworzony w 99% ze składników pochodzenia greckiego: kumkwat, pomarańcze,
cytryny, arcydzięgiel, artemizja, płatki róż oraz piołun i kombinacja greckich przypraw. Jedynie
wanilia jest sprowadzana z najlepszych plantacji z Madagaskaru. Wszystkie te składniki w
połączeniu z wysokogatunkowym winem oddają w najlepszy możliwy sposób charakter greckich
wysp oraz górskich wyżyn kontynentalnych. Jak to się mówi w Grecji, wszystko w pełnym słońcu.

likiery skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
wermut Grecja DS Concepts
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PER SE Aperetivo De Lisboa

Późne popołudnie, spacerując wzdłuż rzeki. Tarasy i bary wypełnione przyjaciółmi. Przyjemne
temperatury i szeroki horyzont z dotykiem ciepła, zapewniane przez słońce, które kryje się w
nowoczesnej Lizbonie.
W Portugalii wiemy, że ten scenariusz jest tylko kompletny przy użyciu szklanki, lodu i koloru
zachodzącego słońca w aperitifie stworzonym z 24 roślin botanicznych, które łączą się w
unikalną mieszankę. Tajemnicza receptura jest przechowywana pośród wąskich uliczek stolicy
Portugalii.

Krój pisma „RUA” inspirowany jest literami starych znaków ulicznych z XIX wieku. To współczesna
interpretacja dzieła rzemieślników ludowych, którzy wykonywali znaki do nazwa ulic.

likiery skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
aperitivo Liquid Company
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EL BANDARRA Blanco, Rojo

Bracia Virgili to trójka młodych, entuzjastycznych, kreatywnych, spontanicznych i przede
wszystkim kochających napoje i jedzenie braci. Stanowią idealne połączenie: opracowaniem
receptury zajmuje się starszy brat Jordi. Alex, jeden z bliźniaków, kieruje biznesem i handlem, a
Albert jest szefem marketingu i kreatywności. Razem zamierzają poruszyć branżę napojów,
tworząc marki, które są inne, uczciwe i przede wszystkim radosne.

El Bandarra Blanco to apetyczny, orzeźwiający vermut z nutą wanilii. Nasze białe aperitivo jest
wykonane z białych winogron Grenache i Xarel-lo i smakuje jak znalezienie pieniędzy w
kieszeni: nieoczekiwane i jednocześnie cudowne.
Najbardziej tradycyjny napój w południe wśród przyjaciół w Barcelonie, El Bandarra Rojo to
gładkie, apetyczne aperitivo o doskonałej równowadze słodko-gorzkiej. Zawiera ponad 50
składników roślinnych, takich jak goździki, cynamon czy gorzka pomarańcza.
Pij z lodem i plasterkiem pomarańczy. I dorzuć też kilka oliwek, przecież życie jest tak krótkie.

likiery skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
wermut Hiszpania
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EL BANDARRA Al Fresco

Bracia Virgili to trójka młodych, entuzjastycznych, kreatywnych, spontanicznych i przede
wszystkim kochających napoje i jedzenie braci. Stanowią idealne połączenie: opracowaniem
receptury zajmuje się starszy brat Jordi. Alex, jeden z bliźniaków, kieruje biznesem i handlem, a
Albert jest szefem marketingu i kreatywności. Razem zamierzają poruszyć branżę napojów,
tworząc marki, które są inne, uczciwe i przede wszystkim radosne.

Al Fresco to long drink El Bandarra, idealny do przedłużenia dobrej zabawy z przyjaciółmi.
Przygotowany do zmieszania z tonikiem, Al Fresco jest miękki, słodko-gorzki, z nutami
śródziemnomorskich roślin, odrobiną grejpfruta i kroplami pięknej Barcelony.

likiery skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Hiszpania
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SLYRS Bavarian Cream
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

W tej kreacji Slyrs aromatyczny single malt z bawarskiego jęczmienia spotyka się ze słodką
pokusą prawdziwej alpejskiej czekolady. Słodka uczta nie tylko dla miłośników likierów, ale także
dla przyjaciół whisky. Prawie żadne jedzenie nie pasuje tak dobrze do mocnego single malta jak
tarta czekolada. Likier Slyrs łączy oba smaki w przyjemnie łagodnym, a jednocześnie pełnym
treści, ekscytującym alkoholu.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
likier 17%
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SLYRS Bairish Coffee
Wszystko zaczęło się w 1994 roku: wyszkolony piwowar i mistrz gorzelnictwa Florian Stetter
udał się w podróż studyjną do Szkocji. Jest zaskoczony podobieństwami do swojej ojczyzny -
Górnej Bawarii: góry, czysta woda i cudownie czyste powietrze. Do tego dochodzi czasami upór
Szkotów, który wydaje mu się bardzo bawarski, dialekt trudny do wymówienia i wyraźna
tendencja do wolnego państwa.
Tak wiele szkocko-bawarskich crossoverów i jego wizyty w słynnych na całym świecie
destylarniach w regionie Speyside inspirują Floriana Stettera do wyobrażenia sobie single malta
z Górnej Bawarii.

Składnikami tego likieru są nasza klasyczna whisky single malt dojrzewająca 3-6 lat oraz
ekstrakcję na zimno z etiopskiej mokki „Sidamo” firmy Dinzler. Ziarno etiopskiej arabiki
„Sidamo” wyróżnia się dużą różnorodnością smaków i złożonością. Ze względu na długi czas
ekstrakcji uwalnia się więcej substancji aromatycznych niż w przypadku konwencjonalnej kawy
filtrowanej, ale do 70% mniej substancji kwaśnych i gorzkich.

skład alkoholi

Kraj pochodzenia ABVKategoria
Niemcylikier 28%
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The Lakes Distillery

Położona w obszarze The Lakes District, nie opodal 

południowych, szkockich granic. Dystrykt ten w całości 

pokrywa Park Narodowy, który został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 

Powstała w 2011 roku na bazie wiktoriańskich zabudowań, 

które w swych ścianach kryją wiele historii okolicznych zbóż i 

ziem. Opierając się na wiktoriańskim krzyżu tworzymy swoją 

historię w oparciu o wiarę, nadzieję, szczęście oraz miłość. 

Ich efektem był pierwszy alkohol uzyskany w 2014 roku. 

Dhavall Ghandi

Nietuzinkowa osoba, nadzwyczaj ważna, ostoja naszej idei kreacji 

whisky w oparciu o eksplorację beczek. Człowiek wiele lat pracujący w 

branży finansowej, porzucił korporacyjny zgiełk by oddać się 

kreowaniu i tworzeniu. Wykorzystując swoje analityczne 
doświadczenie, najpierw laboratoryjnie opracowuje kombinacje 

drożdży by potem płynnie przejść do parowania i tworzenia naszej 

whisky podążając za swymi zmysłami węchu, smaku oraz intuicji.

nasi partnerzyskład alkoholi



Dlaczego nasza 
whisky jest 
wyjątkowa?

Destylacja jest powolna i długa z bardzo wąskim punktem cięcia; im większy
kontakt oparów alkoholu z miedzią, tym uzyskany spirytus będzie bardziej
owocowy i mocniejszy, aby uzupełnić dojrzewanie w beczkach po sherry, port lub
winach. Ponad 80% naszej whisky leżakuje w beczkach po sherry przez okres 1-5
lat.

Destylacja

Brzeczka musi być sfermentowana, ale teraz pytanie brzmi, jakich drożdży użyć?
Drożdże nie tylko przekształcają cukier w alkohol, ale mogą odgrywać
fundamentalną rolę w tworzeniu smaku.

Pod przewodnictwem Dhavalla obecnie używamy unikalnej kombinacji szczepów
drożdży, których używamy w różne dni i które są mieszane pod koniec tygodnia.
Nasz proces fermentacji trwa do 96 godzin, dwukrotnie więcej niż średnia w
branży, aby uzyskać pożądaną złożoność i głębię smaku.

Fermentacja

Zaczyna się od wyboru odmiany jęczmienia i sposobu jego słodowania.
Zdecydowano, że The Lakes będzie nie torfową whisky. Mamy zimną, czystą wodę
z Parku Narodowego The Lake District, którą po podgrzaniu dodaje się do
mielonego jęczmienia, aby uzyskać czystą brzeczkę. Tutaj możemy wpływać na
smak. Im wolniej robisz to zacieranie, tym bardziej owocowy będzie wynikowy
duch.

Geneza

nasi partnerzyskład alkoholi



The Borders Distillery

The Borders Distillery jest to pierwsza destylarnia na 
obszarach The Borders od ponad 180 lat.

Pierwszy alkohol został uzyskany 6 marca 2018 roku.

Jednym z najważniejszych elementów destylarni jest własny 
Carterhead Still do destylacji spirytusów jęczmiennych. 

Uzyskany w ten sposób alkohol jest niewiarygodnie subtelny 
oraz zachowuje pełnię aromatów i smaków.

Na granicy dwóch światów..

Południowa część Szkocji jest w historii tego kraju miejscem 
największych bitew i walki o swoją niezależność. Ten charakter 
jest umieszczony w każdej butelce opuszczającej destylarnie

The Borders Distillery usytuowana jest w Hawick, stolicy 
hrabstwa Scotish Borders. Jednym z najważniejszych powodów, 
dla których wybrano tą lokalizację na budowę destylarni, jest 
dostępność krystalicznie czystej wody z rzeki Teviot.

nasi partnerzyskład alkoholi



Clonakilty Distillery

Destylarnia powstała w 2018 roku, a w marcu 2019 roku uzyskaliśmy 
pierwsze krople alkoholu. 

Do produkcji, potrójnie destylowanej, najwyższej jakości whiskey
używamy własnego jęczmienia. Nasz skład beczek służy do 

dojrzewania whiskey oraz jest miejscem butelkowania. Aktualnie 
„odpoczywa” tam 30000 litrów Clonakilty Whiskey. 

W styczniu 2020 r.
zostaliśmy nagrodzeni nagrodą Best Irish New Make przez World 

Whiskies Awards i zostaliśmy wyróżnieni jako Producent Roku 
według Whisky Icons 2020.

Dziedzictwo rodzinne

Michael i Helen Scully to założyciele Clonakilty Whiskey.
Michael jest ósmym pokoleniem swojej rodziny, które uprawia ziemię 
na obszarze Galley Head. Jego rodzina jest jedną z pierwszych, która 
doceniła obszar West Cork i zauważyła jego stabilny klimat.

Teraz spełniają swe marzenie o stworzeniu własnej whiskey.. Whiskey, 
która będzie bazowała na własnym zbożu, dojrzewającym pod 
doświadczonym i czujnym okiem Michael’a.

Nowe przedsięwzięcie, zrodzone z ziemi, w tym zapierającym dech w 
piersiach pięknym półwyspie Irlandii.

nasi partnerzyskład alkoholi



Płynne złoto SLYRsee

Potężne szczyty, rozległe lasy jodłowe i krystalicznie czyste 
strumienie, które wpadają do dziewiczych szczytów. 

Destylarnia SLYRS znajduje się nad jeziorem Schliersee. 
Nasza wyjątkowa natura tkwi w każdej kropli naszych 

alkoholi. W połączeniu z bawarskim duchem pionierstwa, 
sztuką destylacji i dużą dozą pasji, nasz SLYRS stał się tym, 

czym jest dzisiaj: prawdziwym Bawarczykiem. Kropla 
płynnego złota od SLYRSee.

Korzenie szkocko-irlandzkie

Same słowo Slyrs pochodzi z języka gaelickiego, którzy ma korzenie w 
Szkocji. Ale sama destylarnia Slyrs jest na wskroś bawarska. W roku 
779 pięciu mnichów z Irlandii i Szkocji założyło klasztor na bawarskim 
pustkowiu Schliersee. Adalung, Hiltupalt, Kerpalt, Antonius i Otakir
nazywają ten klasztor Slyrs, poprawnie wymawiając Schliers.

Klasztor Slyrs nadał swoją nazwę całemu regionowi Schliersee na 
przestrzeni wieków - a 1220 lat później również bardzo wyjątkowej 
górnobawarskiej whisky single malt.

nasi partnerzyskład alkoholi



Balcones Distilling

W 2008 roku Balcones to nic innego jak pomysł napędzany 
pasją stworzenia czegoś oryginalnego i autentycznego 

właśnie tutaj, w sercu Teksasu. Wszystko zaczęło się w starej 
spawalni przy moście Waco. Przez następny rok 

wymienialiśmy dach, wybijaliśmy ściany, układaliśmy cegły, 
wycinaliśmy rury, zainstalowaliśmy miedziane alembiki z 

Portugalii, a wewnątrz tego osobliwego budynku 
zbudowaliśmy gorzelnię whisky. 

Dumni z tego, co osiągnęliśmy sami, rozpoczęliśmy 
destylację w 2009 roku.

Texas Babe !

Mamy zawsze skrupulatnie dobrane składniki ze względu na ich 
bogactwo smaku. Od kukurydzy Blue Babe uprawianej w Teksasie do 
pierwszego słodowanego jęczmienia uprawianego w Teksasie, 
staramy się jak najlepiej wykorzystać nasze surowce, ponieważ tworzą 
one a
lepszą whisky. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zachować ich soczyste smaki w 
naszych alkoholach, aby każdy łyk był bliskim wyrazem ich 
pierwotnego stanu. Każdy duch, który tworzymy, jest tożsamy tej 
filozofii: whisky powinna być rozpoznawalna i pełna.

nasi partnerzyskład alkoholi



The Alpha Institute, Kingston

Jesteśmy partnerem Alpha School of Music w Kingston na Jamajce. 

Zdajemy sobie sprawę, że tak wiele czerpiemy z Karaibów - nie tylko 

rum - ale również naszą nazwę i inspirację do projektowania rumów. 

Czerpiemy z bogatego folkloru i pięknej topografii Karaibów. 

Sponsorując stypendia w Alpha School of Music, umożliwiamy młodym 

ludziom na Jamajce zdobycie umiejętności potrzebnych do odniesienia 

sukcesu w branży muzycznej. Z każdej butelki, 1 GBP jest 
przekazywany na fundusz darowizn dla tej szkoły.

The Duppy Share

Rumy The Duppy Share to oryginalne kompozycje i jako takie, będą 

zawsze sercem naszych następnych wypustów. To wyjątkowe 

mieszanki odważnego 3-letniego jamajskiego rumu pełnego 

tropikalnych smaków z destylarni Worthy Park założonej w 1670 r. 

oraz gładkiego, miodowo-maślanego 5-letniego rum z Barbadosu z 

destylarni Foursquare założonej w 1920 r. i siódmy rok z rzędu 

uznanej za najlepszego gorzelnika na świecie w 2020 r.
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Sakurao Distillery

Sakuro Brewery and Distillery Co. Ltd. została założona w 1918 roku 
w miejscowości Sakurao w Hatsukaichi w prefekturze Hiroszima.

Od ponad stu lat, nasza technika destylacji jest przekazywana z 
pokolenia na pokolenie, a doświadczeniem z naszej długiej i 

znakomitej historii dzielimy się nie tylko w na terenie prefektury 
Hiroszima, ale także na całym świecie.

W dalszym ciągu szanując tradycyjne techniki kultywowane przez 
lata. Sakurao Distillery rozpoczyna nowe przedsięwzięcie w zakresie 

produkcji whisky i ginów.

Unikalne Terroir

Bogaci w unikalne na świecie dziedzictwo, wykazujemy pewną zdolność 
do przekształcania go i transkrypcji na wyrażenia, z których każdy jest 
cenniejszy od następnego. Wśród tych cudów, destylarnia ostrożnie 
wykorzystuje składniki botaniczne swojego terroir. Rezultatem są trzy 
wysublimowane pozycje ginów uzupełnione o japońską whisky single 
malt. Taki zestaw umiejętności zapowiada świetlaną przyszłość dla tej 
młodej destylarni. Pozostajemy oddani naszej bezkompromisowej 
filozofii i wdzięczni za naszych pracowników, którzy pomogli utorować 
drogę do naszego sukcesu.

nasi partnerzyskład alkoholi



Jacques Bally

Historia J. Bally' zaczyna się w 1917 roku, kiedy Jacques Bally kupił małą 
cukrownię i młyn wodny, które zostały zbudowane na początku XVII 

wieku. Bally następnie przekształcił rafinerię w destylarnię. Mając solidne 
zaplecze inżynieryjne, był w stanie samodzielnie zbudować nową 

kolumnę destylacyjną, a także zainstalować silnik parowy do zasilania.

W 1924 roku Bally włożył wszystkie swoje wysiłki w dojrzewanie swoich 
rumów. W latach 50-tych i 60-tych rocznikowy rum J. Bally zyskał 

reputację jednego z najlepszych rhum agricole na świecie.

alembik J. Bally

J. Bally jest produkowany z soków ze świeżej trzciny cukrowej zbieranej 
w styczniu i lutym.

Proces destylacji odbywa się w destylarni Simon, w której nadal 
znajduje się oryginalny alembik J. Bally. Destylarnia położona jest w 
sercu Martyniki. Alkohole są początkowo leżakowane w stalowych 
zbiornikach przez kilka miesięcy, po czym dojrzewają w dębowych 
beczkach. Następnie rum J. Bally jest butelkowany z mocą 50% ABV bez 
żadnych innych dodatków.
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Serce i dusza

Sercem whisky może być ziarno i dąb, ale duszą każdego alkoholu 
jest jego połączenie z miejscem, w którym jest wytwarzany. Jesteśmy 

dumni z naszych korzeni na Półwyspie Ards i dumni, że jesteśmy 
jedną z pierwszych destylarni whiskey w Irlandii. Ta duma z miejsca 

jest esencją wszystkiego, co robimy.

Nasze uprawy jęczmienia są pielęgnowane przez unikalny 
mikroklimat półwyspu Ards. Unikalna topografia tego obszaru, 

umiarkowany klimat, bogata gleba i słone powietrze od dawna czynią 
to miejsce jednym z najlepszych regionów uprawy zbóż w Irlandii.

The Echlinville Distillery

Destylarnia Echlinville w Newtownards jest pierwszą gorzelnią rolniczą 
w Irlandii. Tworzymy nasze alkohole od podstaw, na ziemi, którą 
uprawiamy od pokoleń. Każda kropla jest destylowana do perfekcji z 
jęczmienia wysiewanego, uprawianego, zbieranego i słodowanego 
ręcznie na naszej rodzinnej farmie.

W 1613 roku, proboszcz Robert Echlin przybył na te ziemie ze Szkocji. 
100 lat później, jego wnuk wybudował posiadłość Echlinville, która 
obecnie służy nam jako serce naszej destylarni.
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Paul Pomes i Manuel Acha

W 1831 roku Paul Pomés i Manuel Acha założyli fabrykę alkoholi i 
likierów w małym warsztacie w starym, przedindustrialnym Bilbao.

Od tego czasu nasza rodzina z pasją poświęciła się destylacji alkoholi i 
likierów, w sekrecie zachowując receptury i metody produkcji.

Wiedza i doświadczenie zdobyte oraz przekazywane z pokolenia na 
pokolenie są naszą pieczęcią gwarancyjną.

W ciągłej ewolucji wraz z trendami i preferencjami rynku 
konsumenckiego, udało nam się opracować i pozycjonować ponad 200 

referencji alkoholi na całym świecie, niezmiennie utrzymując najbardziej 
wymagające parametry jakościowe w naszych tradycyjnych procesach.

Najstarsi..

Z nieocenioną wartością historyczną Destilerias ACHA S.A. jest najstarszą 
działającą firmą w Kraju Basków, najstarszą firmą rodzinną w Hiszpanii 
i jedną z trzech najstarszych firm rodzinnych w całej Europie. Od 1884 
roku znajdujemy się w Amurrio. 

W naszych obiektach można zobaczyć, nadal używane, nasze alembiki w 
stylu Charentaise, wykonane w 100% z miedzi przez dom Hervé & Moulin
we francuskim regionie Bourdeaux, które zostały nabyte przez naszą 
rodzinę w 1892 roku za 10 058 peset. Ponadto możesz odwiedzić nasze 
piękne i kompletne muzeum destylacji.
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Trzech przyjaciół

Nasz Master Distiller w trzeciej generacji, Mike Nicolson, spędził swoją 
karierę na destylacji whisky single malt w 18 różnych szkockich 

destylarniach od Lagavulin na Islay przez Speyside do Glenkinchie na 
nizinach. Ekspert w dziedzinie dojrzewania whisky, nieżyjący już i wielki, dr 
Jim Swan, zapowiedział nową erę produkcji whisky poprzez finiszowanie w 

beczkach i zapewnił nam dostęp do najlepszego dostępnego dębu. 
Wreszcie, nasz założyciel-wytwórca whisky, dr Graeme Macaloney, wnosi 

do tej mieszanki know-how w zakresie produkcji procesowej i konesera. To 
trio Szkotów stworzyło złożonego, ale zrównoważonego kanadyjskiego 

ducha, który już przewyższa niektóre z naszych najbardziej ukochanych 
szkockich.

Macaloney’s Distillery

Nasza światowej klasy destylarnia jest zbudowana wokół naszych 
tradycyjnych miedzianych alembików Forsyth's. Te ręcznie 
młotkowane behemoty produkują niezwykle gładkie i pełne smaku 
alkohole, idealne do przyswajania unikalnych smaków naszych 
starannie dobranych dębowych beczek, które pochodzą z tak 
odległych miejsc jak Kentucky, Portugalia, Hiszpania i Szkocja.

Lokalny, nasz wyjątkowy kanadyjski jęczmień, z wyspową wodą i 
powietrzem, daje złożony, ale zrównoważony alkohol, jednocześnie 
zapewniając nieskazitelną jakość
ostatecznemu napojowi.
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Vilnaus Degtine

Minęły 2 wojny światowe, zmieniła się sytuacja polityczna i gospodarcza, 
ale Vilnaus Degtine nigdy nie przestał działać i zawsze pozostał wierny 

swoim korzeniom: tradycji i jakości.
Zlokalizowana w krajach bałtyckich, na wschodzie Skandynawii, jest 

największym producentem alkoholu etylowego i wiodącym 
producentem wyrobów spirytusowych z jedyną działającą destylarnią 

spirytusu w regionie – Obeliu Distillery.
W 2003 roku firma Vilnaus Degtine została przejęta przez francuską 

grupę Marie Brizard Wine & Spirits.

Obeliu Distillery

Destylarnia Obeliu została założona w 1907 roku przez hrabiego Jana 
Przeździeckiego, wówczas największego właściciela ziemskiego i 
producenta zboża w regionie. Na początku XX w. była jedną z 
najnowocześniejszych destylarni w Europie i działa nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego. Modernizacja gorzelni została zakończona w 2016 
roku, zapewniając zrównoważoną i wydajną produkcję na kolejne lata. 
Dziś jako jedyna w regionie działająca gorzelnia alkoholu etylowego, 
produkująca alkohol etylowy rektyfikowany z: żyta, pszenicy, pszenżyta, 
kukurydzy.
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MG Destilerias

Jesteśmy rodzinną firmą i od ponad pięciu pokoleń 
zachowujemy i pielęgnujemy tradycję destylacji z 

zachowaniem tradycji, jakości i innowacyjności. Posiadamy 
najbardziej wymagającą certyfikację Europejskiego 

Międzynarodowego Standardu Żywności, IFS. Oprócz 
produkcji zajmujemy się również tworzeniem i rozwojem 

naszych marek, które dostarczają unikalnych odczuć i 
wspomnień każdemu kto je kosztuje.

MG Cuba

Od 1993 roku nasza siedziba na Kubie zajmuje się dystrybucją win, 
likierów oraz wiodących produktów spożywanych z całego świata.

Podobne biura dystrybucyjne posiadamy w Bilbao oraz Hong Kongu. 
Można więc powiedzieć, że nasze drogi dystrybucji pozwalają nam 
poznać potrzeby konsumentów całego globu.
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Conecuh Ridge
Alabama Fine Whiskey

W kwietniu 2004 roku obie izby legislatury stanu Alabama 

przyjęły rezolucję, znaną obecnie jako Act of Alabama 2004-97, 

nazywającą Conecuh Ridge Alabama Fine Whiskey „oficjalnym 
alkoholem stanu Alabama”. Przez kilka miesięcy był 

sprzedawany w samej Alabamie oraz stanach Georgia, 

Tennessee i Floryda. Do dziś ta whiskey jest nazywana 

„wysokiej klasy bimbrem”, bo zachowała swój oryginalny 

charakter i pełnię aromatu i smaku pierwszych nielegalnych 

destylarni. 

Kraina
Clyde’a Maya 

Historia whisky z Conecuh Ridge zaczyna się od postaci 

Clyde'a Maya, legendarnego bimbrownika i przemytnika z 

Alabamy. Od lat 50. do 80. Clyde mógł wyprodukować około 

300 galonów tygodniowo w alembikach własnego projektu 
i wykonania w lasach w pobliżu Almerii w stanie Alabama w 

hrabstwie Bullock, na południowy wschód od Montgomery. 

Jego produkt słynął z wysokiej jakości w stosunku do 

typowego bimbru. 
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Arrack

Zanim trzcina cukrowa była kiedykolwiek posadzona na 

Karaibach, zanim ludzie pierwszy raz użyli słowa „alkohol”, w 

krainach południowej Azji, tamtejsi mieszkańcy pili Arrack.

Pod koniec XV wieku portugalscy i holenderscy kupcy dotarli na 

wyspę Jawa. Odkryli tam chińską trzcinę cukrową oraz poznali 

tajemną recepturę tworzenia arrack’u opracowaną przez 

okolicznych plantatorów. Podstawą tego napoju była melasa, 

bardzo długo fermentowana, a następnie destylowana i 

leżakowana w beczkach z drzewa tekowego.

Batavia

Batavia to indonezyjska nazwa stolicy kraju Indonezji – Dżakarty, 

położnej w północno-zachodniej części wyspy Jawa.

Batavia Arrack, możemy więc przetłumaczyć jako „duch Dżakarty”, a 

już na pewno możemy stwierdzić, że rumy Naga oddają pełnię 

tradycyjnych rumów z południowej Azji, zachowując duch 

pierwszych, indonezyjskich destylatów.
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Infinity Spirits

Infinity Spirits oferuje markowe i butelkowane rozwiązania 

rumowe detalistom i dystrybutorom. Rozwiązania, które 
wypełniają lukę między markami własnymi a znanymi markami 

rumów, co umożliwia naszym klientom oferowanie 

różnorodności i wyróżnialności w ramach ich kategorii rumów.

Staramy się dostarczać marki rumu, które wyglądają wyjątkowo, 

smakują fantastycznie, mają odpowiednią cenę i są 

dostarczane naszym klientom z doskonałą obsługą i 

niezawodnością.

Hein Smit

Przez ponad 8 lat Hein Smit był jednym z Master Blenderów Rumu 
w firmie E&A Scheer, która jest największą firmą produkującą rum na 

świecie i siłą napędową setek marek rumu na całym świecie.

Zadaniem Heina było tworzenie niestandardowych mieszanek 
rumu dla producentów napojów spirytusowych w ponad 50 krajach 
na całym świecie. To wieloletnie doświadczenie zapewniło Heinowi

odpowiednią wiedzę na temat konsumentów rumu na całym świecie.
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Piccadilly Distillery

Destylarnia słodu powstała w 2012 roku. Dziś jest największym 
niezależnym producentem słodu i sprzedawcą spirytusu 

słodowego w Indiach.

Destylarnia posiada 6 miedzianych alembików w szkockim stylu, 
które wytwarzają 12000 litrów spirytusu słodowego dziennie i 4 

miliony litrów rocznie. W skład destylarni wchodzi również zakład 
bednarski gdzie pochodzący głównie z miasta Bareilly najlepsi 
specjaliści zajmują się opieką oraz przygotowaniem beczek by 

oddały jak najwięcej ze swej duszy.

Osobowości whisky

Surrinder Kumar jest najbardziej rozpoznawalną w Indiach 
osobowością świata whisky, powszechnie uważana za ojca tej kategorii. 
Wcześniej pracował jako Master Blender dla destylarni Amrut, gdzie 
założył i prowadził ich program single malt’ów, pokazując światu 
potencjał Indii do produkcji whisky o wielkiej złożoności.

Nancy Fraley jest jedną z najlepszych Master Blender w Ameryce. Jej 
podróż jest naprawdę wyjątkowa, od wykształcenia teologicznego, 
praktyki prawniczej po odnalezienie powołania w świecie whisky. Nancy 
pełni również funkcję Dyrektora ds. Edukacji w Amerykańskim Instytucie 
Gorzelnictwa (ADI).
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Elk Avenue Distillery
Karen Hoskin
Kobieta Master Dystyler

Karen Hoskin przez lata zajmowała się głównie rozwojem globalnych 
marek oraz marketingowcem – przez 19 lat tworzyła i budowała 
tożsamość marek i innowacyjność każdego ze swych projektów.

Porzuciła swoją karierę by skupić się na nowej twórczości –
destylowaniu najlepszych rumów w Stanach Zjednoczonych.
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Nasza destylarnia w Crested Butte znajduje się prawie 9000 stóp nad 
poziomem morza. Wysokość wpływa na nasze rumy – proces destylacji 

zachodzi w niższej temperaturze niż w innych destylarniach. Sprawia to, że 
rumy są wyjątkowo gładkie zachowując pełnię swych aromatów i smaków.

Starzenie się w beczkach na wysokości również dodaje charakteru: 
naturalne wahania temperatury w naszym składzie beczek powodują, że 

rum częściej „wchodzi” i „wychodzi z dębu”. Rumy są gładsze i w rezultacie 
oferują bardziej złożone smaki.



Franjo Pokorny

Pierwszą fabrykę likierów w Zagrzebiu założył i kupił 

Franjo Pokorny, który następnie uruchomił swoją fabrykę 

„Franjo Pokorny”, królewską uprzywilejowaną fabrykę 
chorwackich destylatów owocowych i octu notowaną na 

liście zabytków.

Ten wyjątkowy przedsiębiorca i autor słynnego Pelinkovaca

szybko rozszerzył swoją działalność na wiele rynków 

europejskich, a dzięki wyjątkowej jakości produktu cieszył 

się nim nawet na francuskim dworze Napoleona III. 
Wkrótce potem rusza produkcja Ławowa i Sljivovicy…

Badel 1862

Badel 1862 jest największym i najstarszym producentem win i 

alkoholi w Chorwacji. Dzięki jakości naszych produktów kontynuujemy i 

wzbogacamy naszą bogatą tradycję odziedziczoną po renomowanych 

firmach, takich jak Pokorny, Patria, Arko i Badel Vinoprodukt.

Jesteśmy synonimem napojów spirytusowych w Chorwacji i całym 
regionie południowej Europy, a dzięki pięciu winnicom w naszym 

portfolio łączymy całe bogactwo regionów winiarskich w Chorwacji.
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Yattendon Estate

Yattendon to zróżnicowana firma zajmująca się rolnictwem 

i nieruchomościami położona w sercu West Berkshire, 

obejmująca ponad 9000 akrów obszaru o wyjątkowym 

pięknie naturalnym North Wessex Downs.

Bardzo cenimy nasz tradycyjny etos i poczucie wspólnoty. 

W posiadłości mieszka ponad 750 osób, z czego około 330 

pracuje w firmach zlokalizowanych w Yattendon i okolicach.

Berkshire

Kolekcja alkoholi oparta na oszałamiającej posiadłości Yattendon o 

powierzchni 9000 akrów w West Berkshire. Naszą filozofią jest 

tworzenie trwałych, zrównoważonych botanicznych alkoholi i 
likierów, korzystając z inspiracji roślinami rosnącymi na terenie 

posiadłości.

Gin jest stworzony w naszym przystojnym alembiku, Harry, który 

mieszka we wspaniałym The Royal Oak Pub & Hotel w samym sercu 

Yattendon, a teraz jest destylowany również w naszej nowej, większej 

destylarni, zaledwie rzut kamieniem od wioski.
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MAGI Spirits

MAGI Spirits narodziło się z pomysłu Gianny i Marco, 
mamy i syna, którzy połączyli swoją pasję do botaniki i 

destylacji spirytusów i likierów. W każdej butelce łączą te 
dwa światy, jednocześnie odzwierciedlając dziedzictwo 

Włoch.

Jezioro Komo

Cała nasza produkcja jest z dumą zlokalizowana we Włoszech. 
MAGI Spirits ma siedzibę we włoskim mieście Como tuż nad jednym z 
najpiękniejszych jezior świata o tej samej nazwie.

Wiele zawdzięczamy Włochom. Bogatą różnorodność botaniczną i 
wspaniałą lokalną tradycję duchową do tworzenia naszych produktów 
odzwierciedlających nasze wartości. Szacunek do natury inspiruje nas i 
przyświeca naszej idei: zmieszania świata botanicznego ze światem 
duchów.
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Od Cromac do Belfastu

Pierwotna siedziba kultowej marki znajdowała się w Cromac.
Destylarnia ta produkowała whisky do momentu zamknięcia 

swoich drzwi w 1930 roku.
Planujemy przenieść się z powrotem do miasta Belfast i 

ponownie wyprodukować whisky, która uosabia to, o co chodzi 
w Belfaście. Budujemy destylarnię w starym, opuszczonym 

więzieniu, bo uważamy, że to jedyne miejsce w pełni oddające 
charakter Irlandii Północnej na przestrzeni lat od 1776 roku.

Conecuh Brands

Conecuh to wyjątkowo kreatywne miejsce, w którym staramy się 
rozwijać przełomowe, wysokiej jakości marki rzemieślnicze w wielu 
kluczowych kategoriach alkoholi. Wszystko, co projektujemy, od 
profili smakowych po opakowania, jest ciekawe, rzemieślnicze, 
wyjątkowe i zdobywa uznanie na całym świecie. Wszystkie alkohole z 
naszego rosnącego portfolio mają jedną wspólną cechę: są
zbudowane wokół autentycznej historii, bogatej w intrygi, 
charyzmę i wiele unikalnych smaków.
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Samai Distillery

Gromadząc zespół pasjonatów, pani Moang Darachampich, 
pierwsza destylarnia rumu w królestwie, dołączyła do 

przygody, aby stworzyć wykwintne rumy.
W 2014 roku założyciele starali się stworzyć markę, która 

reprezentowałaby ich wizję nowego alkoholu, który chcieli 
produkować. Zakochali się w Kambodży i dostrzegli potencjał 

pełnego pasji i przedsiębiorczości nowego pokolenia, 
pracującego nad lepszą wizją ich kraju.

melasa, papryka, miód

Używamy do produkcji słodkiej melasy, która określa złożoną bazę 
wszystkich naszych rumów premium.
Uważana za jedną z najbardziej aromatycznych i pysznych papryczek 
na świecie, czerwona papryka Kampot, nadaje naszemu rumowi 
Samai Kampot Pepper Rum przyprawowy i słodki aromat.
Pochodzący z różnorodnych kwiatowych regionów północno-
wschodniej Kambodży, naturalny miód z pięknymi nutami 
drzewnymi, który doskonale podkreśla dębowy smak naszego rumu 
Samai Gold.
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Teerenpeli Distillery

Rodzinna destylarnia Teerenpeli została założona w 2002 
roku w Lahti w Finlandii. Dziś destylarnia jest największą 

destylarnią w Finlandii specjalizującą się w produkcji 
najwyższej jakości whisky single malt. 

Korzystamy z tradycyjnych alembików, ręcznie robionych w 
Szkocji, a alkohol dojrzewa w dębowych beczkach. W naszej 

produkcji używamy głównie beczek po sherry i po bourbonie. 
Dojrzewamy również whisky w różnych partiach beczek  po 

porto,  po winie madeira i po rumie.

Dwie destylarnie

Oryginalna destylarnia Teerenpeli mieści się w tym samym 
budynku co restauracja Taivaanranta w centrum miasta Lahti
w Finlandii. Całkowicie nowa destylarnia została otwarta w 
2015 roku w browarze Teerenpeli 10 minut od centrum Lahti, 
zwiększając całkowitą wydajność do ponad 100 000 litrów 
nowego alkoholu rocznie. Pierwotna destylarnia w centrum 
miasta kontynuuje destylację, umożliwiając również ciekawy 
rozwój produktów.

nasi partnerzyskład alkoholi



Destylarnia Las Cabras

Destylarnia Las Cabras powstała w 1919 roku jako 
cukrownia. Od tego czasu własność przechodzi między 

rządem, międzynarodowymi inwestorami i upadłymi 
biznesmenami.

W połowie lat dziewięćdziesiątych „Don Pancho” i Carlos 
Esquivel odkryli zaniedbany magazyn. Pod zarośniętą trawą 
odkryli miedzianą kolumnę z małym medalionem z napisem 

„Cincinnati 1922”. Umiejętności i doświadczenie „Don 
Pancho” zostały wkrótce dobrze wykorzystane, a Las Cabras

została przekształcona w jedną z największych destylarni 
rumu na świecie

Herrera w Panamie

Centralna prowincja Herrera w Panamie znana jest z obfitych pól 
trzciny cukrowej, które rosną w bogatej w składniki odżywcze glebie 
wulkanicznej zasilanej rzekami pochodzącymi z bogatych w minerały 
źródeł górskich. Rezultatem jest trzcina o najwyższej zawartości 
cukru, idealna do produkcji melasy do produkcji szlachetnego rumu.

nasi partnerzyskład alkoholi



Poznaj „Maddie”
i „Magnum”

Nasza najnowocześniejsza 450-litrowy alembik z niemieckiej 
firmy Carl, nazwaliśmy pieszczotliwie „Maddie”. To właśnie 

„ona” zapewnia  niezrównaną kontrolę i spójność w ręcznym 
wytwarzaniu rzemieślniczych alkoholi. Carl to rodzinna firma, 
która od 1869 roku projektuje i buduje najlepsze na świecie 

miedziane alembiki.

Nasz 25-litrowy miedziany alembik jest używany w małych 
seriach oraz w badaniach  nad rozwojem alkoholi. Pozwala 

nam eksperymentować z nowymi recepturami i składnikami 
roślinnymi.

Calamba, Laguna, Filipiny

Peter Westfall, który podróżując od Alaski po filipińskie perły orientu, 
poznał rośliny, przyprawy i owoce, niespotykane dla Europejczyków. 
Wykorzystując swą wiedzę naukową w tworzeniu procesów destylacji i 
łącząc je z poznaniem nowych ingrediencji, tworzy pierwszą, kraftową
destylarnię na Filipinach.

Obecnie, na czele destylarni jest już trzecia generacja rodu Westfall, a 
ich podróż w poznaniu „nowego”, trwa już ponad 100 lat.

nasi partnerzyskład alkoholi



Saint Benevolence de Haiti

Saint Benevolence została założona przez Calvina i Chase Babcock
w 2017 roku jako połączenie ich miłości do rumu i działań 

charytatywnych. Miasto Saint Michel jest epicentrum ich pracy 
charytatywnej oraz jest doskonale znany przez rum Clairin, rum 
wytwarzany w stylu Agricole napędzany swym pochodzeniem i 

terroir. Wszechobecne farmy trzciny cukrowej, destylarnie Clairin
w Saint Michel oraz tradycja uprawy trzciny cukrowej, 

zainspirowały Calvina i Chase'a do stworzenia Saint Benevolence
jako sposobu na dzielenie się wyjątkowymi rumami i pasją 

charytatywną z ludźmi spoza Haiti.

Living Hope Haiti

W 2002 roku, opierając się na latach oddanej pracy non-profit z Habitat 
for Humanity i jego przywiązanie do Haiti, Calvin założył Living Hope
Haiti wraz Wielebnym Gueillant Dorcinvil. Jako regionalna organizacja 
charytatywna, codziennie poprawia jakość życia ludzi mieszkających w 
najbiedniejszym kraju półkuli zachodniej. 
Każdy łyk Saint Benevolence bezpośrednio finansuje usługi medyczne, 
edukacyjne programy i rozwój gospodarczy przynoszący korzyści 
mieszkańcom i społeczności północnego Haiti.

nasi partnerzyskład alkoholi



„Duch Kostaryki” Bez pośpiechu

Nie spiesz się, to jest prawdziwe znaczenie 
przyjemności. Od 1883 roku stawiamy tę filozofię w 
centrum uwagi przy produkcji naszych napojów. Zbyt 
dobrze wiemy, że jakość wymaga czasu. Więc nie 
spieszmy się. Używając tylko naturalnych składników i 
tradycyjnych alembików. Zajmujemy się całym 
procesem. Wynik? Światowej klasy napoje, którymi 
możesz się cieszyć.

nasi partnerzyskład alkoholi

Ron Centenario został słusznie nazwany „Duchem Kostaryki”.
Otoczona przez Pacyfik i Karaiby, Kostaryka czerpie korzyści z 

różnych mikroklimatów i wyjątkowych warunków pogodowych. Kraj 
ten ze swoją stosunkowo niewielką liczbą 5 milionów mieszkańców 

jest obdarzony zdumiewająco dużą różnorodnością biologiczną – aż 
5% całości globu! Zachowanie tego naturalnego piękna jest sprawą 

bliską serca dla Kostarykańczyków. 



Nasze dziedzictwo to 
dziedzictwo Afryki

Pierwszy wysokiej jakości rum z jednej posiadłości w RPA, każda 
butelka naszego rumu jest wypełniona marzeniami każdego 

członka rodziny Tapanga. Każdy łyk rozwija kawałek naszej historii. 
Dziedzictwo Tapanga przeplata się ze dziedzictwem Afryki.

Od wschodu przed świtem i zapachu palącej się trzciny cukrowej 
po upalne i wilgotne dni, każda część tego procesu tworzy wzór 

naszego codziennego życia.

Taki rum jest możliwy tylko dzięki niespiesznemu procesowi 
starzenia, który ustawia poprzeczkę na niezwykłą. Wytwarzanie 

rumu dla konesera doskonałych alkoholi.

Tapanga Estate

Nie przez przypadek w naszym nazwisku zawarte jest słowo „panga”, 
czyli nóż używany do zbierania trzciny cukrowej. 

Tapanga to rum wytwarzany na naszej, rodzinnej posiadłości, uprawiany 
i destylowany na farmie trzciny cukrowej w dzielnicy Gingindlovu w 
Kwazulu Natal.

Jest to pierwsza destylarnia w RPA produkująca Rhum Agricole, czyli rum 
na bazie fermentowanego soku z trzciny cukrowej.

nasi partnerzyskład alkoholi



Od Carrickmacross
do Crossmaglen

Jest takie stare powiedzenie, które mówi: „Od Carrickmacrossa
do Crossmaglen jest więcej Łotrów niż Uczciwych Ludzi”. 

Młody mężczyzna był w barze w Carrickmacross w pogodny dzień 
i pił. Później tego samego dnia został aresztowany za picie. Kiedy 

pojawił się przed sądem, sędzia zapytał, co ma do powiedzenia na 
swój temat. Na swoją obronę twierdził, że ktoś dodał whisky do 
jego herbaty! Sędzia następnie ogłosił: „Od Carrickmacross do 

Crossmaglen jest więcej łotrów niż uczciwych ludzi”. Lata 
później, słynny irlandzki poeta i powieściopisarz Patrick Kavanagh

z Inniskeen County w Monaghan, uwiecznił to powiedzenie.

Old Carrick Mill

Old Carrick Mill to rzemieślnicza destylarnia, działająca w starym 
młynie mącznym sprzed ponad dwóch wieków. Położona w surowym 
krajobrazie starożytnego wschodu Irlandii w Carrickmacross w 
hrabstwie Monaghan.

W destylarni Old Carrick Mill wykorzystujemy wiekowe irlandzkie
tradycje w połączeniu z nowoczesnością, aby stworzyć produkt
przesiąknięty irlandzkim dziedzictwem i unikalnymi smakami.

nasi partnerzyskład alkoholi



Grecja – w samym słońcu DS Concepts

Wykonane z samej esencji greckiej ziemi, wszystkie alkohole z portfolio 
DS Concepts są wytwarzane w Grecji by przybliżać klimat oraz antyczny 
charakter tego kraju.

W DS Concepts wierzymy w oferowanie naszym klientom marek 
nowych i ekscytujących, oprócz tych, które przetrwały próbę czasu. 
Słuchanie i dostosowywanie się do potrzeb naszych konsumentów ma 
dla nas ogromne znaczenie. 

nasi partnerzyskład alkoholi

Przyroda to najlepsze miejsce do rozpoczęcia tworzenia 
greckiego ginu, tam znajdziesz wszystkie zioła, które 

sprawiają, że gin jest wyjątkowy, gustowny, ale i pełen 
charakteru. Połączyliśmy grecką naturę z przyjemnością, 

którą odnajdujemy w małych radościach życia i 
stworzyliśmy GIN OD ZIEMI: VOTANIKON GIN.

Pełen wytrawności, ziemistości. Przyprawy, i zioła suszone 
są na pełnym słońcu przez co zachowują sporo swojej 

naturalnej głębi smaku.



5 pokoleń
BOOMSMA Bez pośpiechu

Nie spiesz się, to jest prawdziwe znaczenie 
przyjemności. Od 1883 roku stawiamy tę filozofię w 
centrum uwagi przy produkcji naszych napojów. Zbyt 
dobrze wiemy, że jakość wymaga czasu. Więc nie 
spieszmy się. Używając tylko naturalnych składników i 
tradycyjnych alembików. Zajmujemy się całym 
procesem. Wynik? Światowej klasy napoje, którymi 
możesz się cieszyć.

nasi partnerzyskład alkoholi

W 1883 roku Dirk Boomsma otworzył gorzelnię w Leeuwarden u 
podnóża wieży Oldehove. Nie wiedział, że jego imię i dzieło jego życia 

przetrwają do dziś. Piąte pokolenie Boomsmas, Saskia i Chantoine, 
nadal buduje swoje marzenie. Z takim samym zaangażowaniem i 

międzynarodowymi ambicjami.

Od pierwszego dnia Boomsma produkuje genevery, piwo 
beerenburg i likiery (które nadal produkujemy według naszych 

odwiecznych receptur). Ponadto Boomsma oferuje szereg 
zagranicznych alkoholi, takich jak Glen Talloch Whisky, Esbjaerg Vodka

i Old Captain Rum.



Licor Beirão Liquid Company

Liquid Company jest wyłącznym, międzynarodowym dystrybutorem 
Licor Beirão, z bieżącą sprzedażą w 70 krajach.
Firma zamierza również być głosem innych portugalskich produktów –
alkoholi i win – na rynku międzynarodowym.

„Będziemy głosem tego ruchu rosnącego popytu na produkty portugalskie.
Portugalia jest modna i możemy pomóc w tworzeniu doskonałych 
produktów”. Daniel Redondo, CEO

nasi partnerzyskład alkoholi

Quintado Meiral, położony w centralnym regionie Portugalii, to 
siedziba firmy Licor Beirão i siedziba rodziny Redondo, która jest 

właścicielem marki od ponad 70 lat.

Umieszczone na dwunastu zboczach góry wokół miejscowości 
Lousã, hoduje się wszystkie zioła do produkcji tego likieru. „To tutaj, 
w Meiral, José Redondo codziennie produkuje Licor Beirão bazując 

na recepturze, odziedziczonej od ojca i uczony jej przez swoją 
matkę. Licor Beirãoo rodzi się z pasji tej rodziny i trwa w jej trzecim 

pokoleniu, szerząc ducha portugalii na cały świat.
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Jest dumną częścią Navigator Sp. z o.o. S.K.

biuro@spiritdepot.pl

+48 535 406 385

spiritdepot.pl
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https://www.facebook.com/SpiritDepot/
https://www.linkedin.com/company/spiritdepot
https://www.instagram.com/spiritdepot/
https://www.navigator-polska.com/
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box warstwa paleta
amaro Amaro VENTI Italiano 26% 0,7L 0,70 26,0% 8056098560027 22087010 6 120 600

amaro Amaro VENTI non-alco 0,04% 0,75L 0,75 0,04% 8056098560034 22087010 6 120 600

aperitif Aperitivo PER SE 14,5% 0,7L 0,70 14,50% 5600702555607 22089069 6 120 480

aperitif Aperitivo PER SE 14,5% 0,7L +glass GB 0,70 14,50% 5600702555621 22089069 GB 6 36 216

aperitif Aperitivo EL BANDARRA Al Fresco 14% 1,0L 1,00 14,0% 8436572190610 22089069 6 120 480

brandy Brandy BADEL Black 40% 0,7L GB 0,70 40,0% 3850112141323 22082029 GB 6 108 540

brandy Brandy BADEL Śliwowica Selection 40% 0,7L GB 0,70 40,0% 3850112121424 22082029 GB 6 108 540

gin Gin BERKSHIRE Dry 40,3% 0,5L +glass GB 0,50 40,3% 5011166068600 22085011 GB 6 36 216

gin Gin BERKSHIRE Rhubarb&Raspberry 40,3% 0,5L +glass GB 0,50 40,3% 5011166068570 22085011 GB 6 36 216

gin Gin BERKSHIRE Mniszek 40,3% 0,5L +glass GB 0,50 40,3% 5011166068587 22085011 GB 6 36 216

gin Gin BERKSHIRE Honey&Bloosom 40,3% 0,5L +glass GB 0,50 40,3% 5011166068594 22085011 GB 6 36 216

gin Gin ECHLINVILLE 46% 0,5L 0,50 43,0% 5060142990336 22085011 6 108 540

gin Gin FECKIN 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060142990329 22085011 6 120 600

gin Gin FOXGANG 40% 0,7L 0,70 40,0% 4770053240772 22085011 6 120 480

gin Gin FOXGANG Pink 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 4770053240789 22085011 6 120 480

gin Gin FOXTALE CITRUS 37,5% 0,05L 0,05 37,50% 5600702555768 22085011 25

gin Gin FOXTALE CITRUS 37,5% 0,7L 0,70 37,50% 5600702555706 22085011 6 108 540

gin Gin FOXTALE CITRUS 37,5% 0,7L +glass 0,70 37,50% 5600702555430 22085011 6 36 216

gin Gin FOXTALE DRY 40% 0,05L 0,05 40,00% 5600702555744 22085011 25

gin Gin FOXTALE DRY 40% 0,7L 0,70 40,00% 5600702555324 22085011 6 108 540

gin Gin FOXTALE DRY 40% 0,7L +glass 0,70 40,00% 5600702555324 22085011 6 36 216

gin Gin FOXTALE PINK Strawberry 37,5% 0,05L 0,05 37,50% 5600702555751 22085011 25

gin Gin FOXTALE PINK Strawberry 37,5% 0,7L 0,70 37,50% 5600702555430 22085011 6 108 540

gin Gin FOXTALE PINK Strawberry 37,5% 0,7L +glass 0,70 37,50% 5600702555959 22085011 6 36 216

gin Gin JIN JIJI High Proof 57% 0,7L 0,70 57,0% 8908009319173 22085011 6 108 540

gin Gin JIN JIJI India Darjeeling 43% 0,7L 0,70 43,0% 8908009319166 22085011 6 108 540

gin Gin JIN JIJI India Dry 43% 0,7L 0,70 43,0% 8908009319159 22085011 6 108 540

gin Gin LE TRIBUTE 43% 0,05L 0,05 43,0% 8411640010922 22085011 25

gin Gin LE TRIBUTE 43% 0,7L 0,70 43,0% 8411640010243 22085011 3 117 585

gin Gin LE TRIBUTE 43% 0,7L +szkl 0,70 43,0% 8411640011165 22085011 3 17 51

gin Gin MG 40% 0,7L 0,70 40,0% 8411640010342 22085011 6 138 690

gin Gin MG 40% 0,7L +szkl 0,70 40,0% 8411640010427 22085011 6 36 216

gin Gin MG Rosa 40% 0,7L 0,70 40,0% 8411640010359 22085011 6 138 690

gin Gin MG Rosa 40% 0,7L +szkl 0,70 40,0% 8411640010434 22085011 6 36 216

gin Gin MINKE Irish 43,2% 0,7L 0,70 40,0% 0705632779705 22085011 6 108 540

gin Gin RIVO Italian 43% 0,5L 0,50 43,0% 8056098560003 22085011 6 120 600

gin Gin RIVO Sloe Gin 30% 0,5L 0,50 30,0% 8056098560010 22087010 6 120 600

gin Gin SAKURAO Classic 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903074623 22085011 GB 6 108 540

gin Gin SAKURAO Hamagou 47% 0,7L 0,70 47,0% 4901903070519 22085011 GB 6 108 540
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gin Gin SAKURAO Limited 47% 0,7L 0,70 47,0% 4901903070069 22085011 GB 6 108 540

gin Gin SAKURAO Original 47% 0,7L 0,70 47,0% 4901903070014 22085011 GB 6 108 540

gin Gin SAX Citrus 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 3850112142931 22085011 6 108 540

gin Gin SAX Original 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 3850112142894 22085011 6 108 540

gin Gin SAX Pink 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 3850112142917 22085011 6 108 540

gin Gin THE LAKES Elderflower 25% 0,7L 0,70 25,0% 5060307843255 22085011 6 108 540

gin Gin THE LAKES English Gin 46% 0,05L 0,05 46,0% 5060307843132 22085011 96

gin Gin THE LAKES English Gin 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060307843125 22085011 6 108 540

gin Gin THE LAKES Pink Grapefruit 46% 0,05L 0,05 46,0% 5060307843569 22085011 96

gin Gin THE LAKES Pink Grapefruit 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060307843552 22085011 6 108 540

gin Gin VOTANIKON Greek 40% 0,7L 0,70 40,0% 15291732000754 22085011 6 108 540

gin Gin WEAVERS Gin 41,5% 0,7L 0,70 41,5% 5060142990947 22085011 6 108 540

gin Gin WILLIAM KERRS 43% 0,7L 0,70 43,0% 5060395410476 22085011 GB 6 120 600

likier Likier BADEL Antique 35% 0,05L 0,70 35,0% 385011211289 22087010 12

likier Likier BADEL Antique 35% 0,7L 0,70 35,0% 3850112110572 22087010 6 120 600

likier Likier BADEL Antique 35% 0,7L +2szkl 0,70 35,0% 3850112111258 22087010 6 72 288

likier Likier BADEL Pelinkovac Gorki 31% 0,1L 0,10 31,0% 3850112110398 22087010 15

likier Likier BADEL Pelinkovac Gorki 31% 0,7L GB 0,70 31,0% 3850112111555 22087010 GB 6 90 540

likier Likier BADEL Pelinkovac Gorki 31% 0,7L GB +szkl 0,70 31,0% 3850112111593 22087010 GB 6 90 540

likier Likier BADEL Pelinkovac Gorki 31% 1L 1,00 31,0% 3850112110039 22087010 6 120 600

likier Likier BADEL Pelinkovac Orange 25% 0,7L GB 0,70 25,0% 3850112111579 22087010 GB 6 90 540

likier Likier BADEL Pelinkovac Orange 25% 1L 1,00 25,0% 3850112110930 22087010 6 120 600

likier Likier BADEL Prima Brand 35% 0,1L 0,10 35,0% 3850112141231 22082016 15

likier Likier BADEL Prima Brand 35% 1L 1,00 35,0% 3850112141194 22082016 6 120 600

likier Likier BEIRÃO 22% 0,7L 0,70 22,0% 5602042100707 22082016 6 108 540

likier Likier BEIRÃO 22% 0,05L 0,05 22,0% 5602042100059 22082016 25

likier Likier SLYRS BairishCoffee 28% 0,5L 0,50 28,0% 4250826903207 22082016 6 120 480

likier Likier SLYRS BavarianCream 17% 0,5L 0,50 17,0% 4250826903481 22082016 6 120 480

mezcal Mezcal LE TRIBUTE 45% 0,7L 0,70 45,0% 8411640010250 22089054 3

rum Rum BALCONES Single Cask 60,3 0,7L 0,70 60,3% 5033931603083 22084031 6 108 540

rum Rum CLOVEN HOOF 38% 0,7L 0,70 38,0% 5033931603083 22084031 6 120 600

rum Rum DUPPY SHARE Aged 40% 0,2L 0,20 40,0% 5060397380012 22084031 12

rum Rum DUPPY SHARE Aged 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060397380005 22084031 6 108 540

rum Rum DUPPY SHARE Spiced 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 5060397380210 22084031 6 108 540

rum Rum DUPPY SHARE White 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060397380296 22084031 6 108 540

rum Rum DUPPY SHARE XO 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060397380302 22084031 6 108 540

rum Rum EL GALIPOTE Dark 40% 0,7L 0,70 40,0% 4770053240659 22084031 6 120 600

rum Rum EL GALIPOTE Pink 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 4770053240864 22084031 6 120 600

rum Rum EL GALIPOTE Spiced 35% 0,7L 0,70 35,0% 4770053240819 22084031 6 120 600

rum Rum EL GALIPOTE White 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 4770053240635 22084031 6 120 600
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rum Rum MONTANYA Exclusiva 40% 0,7L 0,70 40,0% 185443000876 22084031 6 108 540

rum Rum MONTANYA Oro 40% 0,7L 0,70 40,0% 185443000784 22084031 6 108 540

rum Rum MONTANYA Platino 40% 0,7L 0,70 40,0% 185443000791 22084031 6 108 540

rum Rum MONTANYA Valentia 40% 0,7L 0,70 40,0% 185443000883 22084031 6 108 540

rum Rum NAGA Anggur Edition Red Wine Cask 40% 0,7L 0,70 40,0% 8438001408372 22084031 GB 6 108 540

rum Rum NAGA FullProof 62,3% 0,7L GB 0,70 40,0% 8436599480374 22084031 GB 6 120 480

rum Rum NAGA Java Reserve 40% 0,7L 0,70 40,0% 8438001406996 22084031 GB 6 108 540

rum Rum NAGA Java Reserve + Glass 40% 0,7L 0,70 40,0% 8436599480053 22084031 GB 3 54 216

rum Rum NAGA Malacca 40% 0,7L 0,70 40,0% 8436599480282 22084031 GB 6 108 540

rum Rum NAGA Pearl of Jakarta 42,7% 0,7L 0,70 42,7% 8438001407412 22084031 GB 6 108 540

rum Rum NAGA Siam Edition 10YO 40% 0,7L 0,70 40,0% 18438001408386 22084031 GB 6 108 540

rum Rum NAGA Siam 10YO 40% 0,7L +2szkl GB 0,70 40,0% 8436599480381 22084031 GB 6 36 216

rum Rum SAINT BENEVOLENCE Haiti 50% 0,7L 0,70 50,0% 853798008037 22084031 6 120 480

rum Rum SANTISIMA TRINIDAD 15YO 40,7% 0,7l 0,70 40,7% 8500004250460 22084031 3 36 144

rum Rum SANTISIMA TRINIDAD 3YO 40% 0,7l 0,70 40,0% 8500004250446 22084031 6 108

rum Rum SANTISIMA TRINIDAD 7YO 40,3% 0,7l 0,70 40,3% 8500004250453 22084031 6 108

rum Rum TAPANGA Premium 43% 0,5L 0,50 43,0% 6009900317137 22084031 6 120 480

rum Rum TAPANGA Single Estate 43% 0,5L 0,50 43,0% 6009900317120 22084031 6 120 480

tequila Tequila PROSPERO Anejo 40% 0,7L 0,70 40,0% 1220000180093 22089054 6 108 540

tequila Tequila PROSPERO Blanco 40% 0,7L 0,70 40,0% 1220000180079 22089054 6 108 540

tequila Tequila PROSPERO Reposado 40% 0,7L 0,70 40,0% 1220000180086 22089054 6 108 540

tequila Tequila SATRYNA Anejo 38% 0,7L GB 0,70 38,0% 5060620530115 22089054 GB 6 120 480

tequila Tequila SATRYNA Blanco 38% 0,7L GB 0,70 38,0% 5060620530085 22089054 GB 6 108 540

tequila Tequila SATRYNA Reposado 38% 0,7L GB 0,70 38,0% 5060620530092 22089054 GB 6 108 540

tequila Tequila SATRYNA Xpresso 35% 0,75L GB 0,75 35,0% 5060620530351 22089054 6 108 540

wermut Wermut EL BANDARRA Blanco 15% 1,0L 1,00 15,0% 8421915100357 22051010 6 120 480

wermut Wermut EL BANDARRA Rojo 15% 1,0L 1,00 15,0% 8421915100173 22051010 6 120 480

wermut Wermut OTTO'S Athens 17% 0,7L 0,70 17,0% 15291732000389 22051010 6 120 480

whisky Whisky BALCONES BabyBlue 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060542510004 22083011 6 108 540

whisky Whisky BALCONES Bourbon 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060542510196 22083011 6 108 540

whisky Whisky BALCONES Brimstone 53% 0,7L 0,70 53,0% 5060542510035 22083011 6 108 540

whisky Whisky BALCONES Rumble CaskReserv 57,6% 0,7L 0,70 57,6% 5060542510134 22083082 6 108 540

whisky Whisky BALCONES Rye100 50% 0,7L 0,70 50,0% 5060542510042 22083011 6 108 540

whisky Whisky BALCONES Single Malt 53% 0,7L 0,70 53,0% 5060542510028 22083030 6 108 540

whisky Whisky BALCONES ZZ-Top 60,3% 0,7L 0,70 60,3% 852757002819 22083082 6 108 540

whisky Whisky BORDERS Malt&Rye 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060947341203 22083082 6 108 540

whisky Whisky CLAN FRASER Original 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060395410049 22083082 12 120 720

whisky Whisky CLAN FRASER Reserve 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060395410070 22083082 12 120 720

whisky Whisky CLONAKILTY Double Oak 43,6% 0,7L 0,70 43,6% 0710535268362 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky CLONAKILTY Port Cask 43,6% 0,7L 0,70 43,6% 7105352683000 22083082 GB 6 108 540
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whisky Whisky CLONAKILTY Irish Single Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 0745125357041 22083030 6 108 540

whisky Whisky CLYDE MAY'S Alabama Style 42,5% 0,7L 0,70 42,5% 1220000180109 22083011 6 108 540

whisky Whisky CLYDE MAY'S Straight Bourbon 46% 0,7L 0,70 46,0% 1220000180116 22083011 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 1808 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060142990862 22083082 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 3Crowns 43,5% 0,7L GB 0,70 43,5% 5060142990732 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 3Crowns Peat 43,5% 0,7L GB 0,70 43,5% 5060142990749 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S PX 10YO 46% 0,7L 0,70 46,0% 506014299025 1 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S VR 18YO Rum 57,1% 0,7L GB 0,70 57,1% 15060142990678 22083030 GB 1

whisky Whisky DUNVILLE’S 20YO Oloroso 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060142991197 22083030 6 120 480

whisky Whisky DUNVILLE’S 21YO Palo Cortado 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060142991319 22083030 6 120 480

whisky Whisky EVADE Single Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 3760042529934 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky EVADE Single Malt Peated 43% 0,7L 0,70 43,0% 3760042529927 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky EVADE Single Malt Red Wine 43% 0,7L 0,70 43,0% 3760042529897 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky FECKIN Irish 37,5% 0,7L 0,70 40,0% 5060142990329 22083082 6 120 600

whisky Whisky HARAN 12YO Cider Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512011876 22083030 6 120 480

whisky Whisky HARAN 12YO Iberian 40% 0,7L 0,70 40,0% 8410512011869 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 12YO Port Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512014341 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 12YO Sherry Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512014358 22083030 6 120 480

whisky Whisky HARAN 21YO Cask Select 42% 0,7L 0,70 42,0% 8410512014372 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 8YO 40% 0,7L 0,70 40,0% 8410512011852 22083030 6 108 540

whisky Whisky HWAYO Single Grain 40% 0,5l GB 0,50 40,0% 8809158900130 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky KAMET Indian Single Malt 46% 0,7L 0,70 46,0% 8908005173755 22083030 GB 12 120 600

whisky Whisky LOWER EAST SIDE 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060395410056 22083030 GB 6 120 600

whisky Whisky MACALONEY Inver Bourb 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463535 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY Inver RedWine 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463528 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY OakenPoitin 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463719 22083030 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY PeatedDarach 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463849 22083030 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY SearaidhBraiche 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463795 22083030 6 120 480

whisky Whisky MATT D'ARCY 10YO Port 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060689200035 22083082 6 120 480

whisky Whisky MATT D'ARCY 10YO Port 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 5060689200042 22083082 GB 6 120 360

whisky Whisky MAY LOAG 10YO 46% 0,5l 0,50 46,0% 5391537840265 22083030 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Elegance 46% 0,5l 0,50 46,0% 5391537840180 22083030 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Oriel 40% 0,5l 0,50 40,0% 5391537840203 22083082 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Bordeaux Peated 40% 0,5l 0,50 40,0% 5391537840142 22083082 6

whisky Whisky McCONNELL'S Irish 5YO 42% 0,7L 0,70 42,0% 1220000180130 22083082 6 120 600

whisky Whisky McCONNELL'S 5YO Sherry Finish 46% 0,7L 0,70 46,0% 1220000180215 22083082 6 120 600

whisky Whisky SAKURAO Single Malt 43% 0,7L 0,70 43,0% 4901903068004 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky SLYRS 12YO 43% 0,05L 0,05 43,0% 4250826902828 22083030 24

whisky Whisky SLYRS 12YO 43% 0,7L 0,70 43,0% 4250826902743 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS 51 51% 0,05L 0,05 51,0% 4250826901760 22083030 24



Logistyka

LINDEX ABV EAN CN GIFT
BOX

box warstwa paleta
whisky Whisky CLONAKILTY Irish Single Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 0745125357041 22083030 6 108 540

whisky Whisky CLYDE MAY'S Alabama Style 42,5% 0,7L 0,70 42,5% 1220000180109 22083011 6 108 540

whisky Whisky CLYDE MAY'S Straight Bourbon 46% 0,7L 0,70 46,0% 1220000180116 22083011 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 1808 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060142990862 22083082 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 3Crowns 43,5% 0,7L GB 0,70 43,5% 5060142990732 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S 3Crowns Peat 43,5% 0,7L GB 0,70 43,5% 5060142990749 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S PX 10YO 46% 0,7L 0,70 46,0% 506014299025 1 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky DUNVILLE'S VR 18YO Rum 57,1% 0,7L GB 0,70 57,1% 15060142990678 22083030 GB 1

whisky Whisky DUNVILLE’S 20YO Oloroso 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060142991197 22083030 6 120 480

whisky Whisky DUNVILLE’S 21YO Palo Cortado 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060142991319 22083030 6 120 480

whisky Whisky EVADE Single Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 3760042529934 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky EVADE Single Malt Peated 43% 0,7L 0,70 43,0% 3760042529927 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky EVADE Single Malt Red Wine 43% 0,7L 0,70 43,0% 3760042529897 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky FECKIN Irish 37,5% 0,7L 0,70 40,0% 5060142990329 22083082 6 120 600

whisky Whisky HARAN 12YO Cider Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512011876 22083030 6 120 480

whisky Whisky HARAN 12YO Iberian 40% 0,7L 0,70 40,0% 8410512011869 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 12YO Port Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512014341 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 12YO Sherry Cask 43% 0,7L 0,70 43,0% 8410512014358 22083030 6 120 480

whisky Whisky HARAN 21YO Cask Select 42% 0,7L 0,70 42,0% 8410512014372 22083030 6 108 540

whisky Whisky HARAN 8YO 40% 0,7L 0,70 40,0% 8410512011852 22083030 6 108 540

whisky Whisky HWAYO Single Grain 40% 0,5l GB 0,50 40,0% 8809158900130 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky KAMET Indian Single Malt 46% 0,7L 0,70 46,0% 8908005173755 22083030 GB 12 120 600

whisky Whisky LOWER EAST SIDE 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060395410056 22083030 GB 6 120 600

whisky Whisky MACALONEY Inver Bourb 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463535 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY Inver RedWine 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463528 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY OakenPoitin 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463719 22083030 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY PeatedDarach 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463849 22083030 6 120 480

whisky Whisky MACALONEY SearaidhBraiche 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 626990463795 22083030 6 120 480

whisky Whisky MATT D'ARCY 10YO Port 46% 0,7L 0,70 46,0% 5060689200035 22083082 6 120 480

whisky Whisky MATT D'ARCY 10YO Port 46% 0,7L GB 0,70 46,0% 5060689200042 22083082 GB 6 120 360

whisky Whisky MAY LOAG 10YO 46% 0,5l 0,50 46,0% 5391537840265 22083030 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Elegance 46% 0,5l 0,50 46,0% 5391537840180 22083030 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Oriel 40% 0,5l 0,50 40,0% 5391537840203 22083082 6 120 480

whisky Whisky MAY LOAG Bordeaux Peated 40% 0,5l 0,50 40,0% 5391537840142 22083082 6

whisky Whisky McCONNELL'S Irish 5YO 42% 0,7L 0,70 42,0% 1220000180130 22083082 6 120 600

whisky Whisky McCONNELL'S 5YO Sherry Finish 46% 0,7L 0,70 46,0% 1220000180215 22083082 6 120 600

whisky Whisky SAKURAO Single Malt 43% 0,7L 0,70 43,0% 4901903068004 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky SLYRS 12YO 43% 0,05L 0,05 43,0% 4250826902828 22083030 24

whisky Whisky SLYRS 12YO 43% 0,7L 0,70 43,0% 4250826902743 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS 51 51% 0,05L 0,05 51,0% 4250826901760 22083030 24



Logistyka

LINDEX ABV EAN CN GIFT
BOX

box warstwa paleta
whisky Whisky SLYRS 51 51% 0,7L 0,70 51,0% 4250826901746 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Amontillado 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826903580 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Bavarian Peat 43% 0,7L 0,70 43,0% 4250826903443 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Bavarian Rye 41% 0,7L 0,70 41,0% 4250826903122 22083082 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Bavarian Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 4250826903252 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Classic 43% 0,05L 0,05 43,0% 4250826901883 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Classic 43% 0,7L 0,70 43,0% 4250826901869 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Marsala 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826902163 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Oloroso Cask 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826901982 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Port Cask 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826902040 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS PX Cask 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826901920 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Rum Cask 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826902224 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky SLYRS Sauternes Cask 46% 0,7L 0,70 46,0% 4250826902101 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Kaski 43% 0,5L 0,50 43,0% 6420615510369 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Kulo 7YO 50,7% 0,5L 0,50 50,7% 6420615511694 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Palo 46% 0,5L 0,50 46,0% 6420615510000 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Portti 43% 0,5L 0,50 43,0% 6420615511014 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Savu 43% 0,5L 0,50 43,0% 6420615511366 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky TEERENPELI Single Malt 10YO 43% 0,5L 0,50 43,0% 6420615511014 22083030 GB 6 120 480

whisky Whisky THE LAKES Whiskymaker's No5 54% 0,7L 0,70 52,0% 5060307843460 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Blended 46,6% 0,05L 0,05 54,0% 5060307843736 22083082 96

whisky Whisky THE ONE Blended 46,6% 0,7L 0,70 54,0% 5060307843729 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Colheita 46,6% 0,7L 0,70 46,6% 5060307843859 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Manzanilla 46,6% 0,7L 0,70 46,6% 5060307843835 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Orange Cask 46,6% 0,05L 0,05 46,6% 5060307843606 22083082 96

whisky Whisky THE ONE Orange Cask 46,6% 0,7L 0,70 46,6% 5060307843439 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Port Cask 46,6% 0,05L 0,05 46,6% 5060307843583 22083082 96

whisky Whisky THE ONE Port Cask 46,6% 0,7L 0,70 46,6% 5060307843095 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky THE ONE Sherry Cask 46,6% 0,05L 0,05 46,6% 5060307843590 22083082 96

whisky Whisky THE ONE Sherry Cask 46,6% 0,7L 0,70 46,6% 5060307843422 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI 15YO 43,8% 0,7L 0,70 43,8% 4901903064150 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI 9YO 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903064136 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI Beer Cask 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903064525 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI Premium 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903064105 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI Premium 40% 0,7L +2szkl 0,70 40,0% 3760042529866 22083082 GB 6 54 216

whisky Whisky TOGOUCHI Pure Malt 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903064532 22083030 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI Sake Cask 40% 0,7L 0,70 40,0% 4901903064518 22083082 GB 6 108 540

whisky Whisky TOGOUCHI Single Malt 43% 0,7L 0,70 40,0% 4901903067106 22083030 GB 6 108 540

wódka Wódka FECKIN Irish 37,5% 0,7L 0,70 37,5% 5060142990299 22086011 6 108 540

wódka Wódka OBELIU Crafted 40% 0,7L 0,70 40,0% 4770053239820 22086011 6 120 600
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wódka
Wódka MINKE Irish 40% 0,7L 0,70 40,0% 0745125357034 22086011 6 108 540

wódka
Wódka PUFFING BILLY Steam 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060395417246 22086011 6 120 600

wódka
Wódka THE LAKES 40% 0,7L 0,70 40,0% 5060307840193 22086011 6 108 540

wódka
Wódka THE LAKES Salted Carmel 25% 0,7L 0,70 25,0% 5060307843347 22087090 6 108 540


	Slajd 1: Katalog 2023
	Slajd 2: Spirit Depot
	Slajd 3: NASZE MOCNE STRONY
	Slajd 4: Gin
	Slajd 5: Whisky/ Whiskey
	Slajd 6: WHISKY / WHISKEY z Europy  
	Slajd 7: WHISKY / WHISKEY z reszty świata  
	Slajd 8: Aromat
	Slajd 9: Aromat
	Slajd 10: Aromat
	Slajd 11: The One Signature Blend
	Slajd 12: The One Sherry Cask
	Slajd 13: The One Port Cask
	Slajd 14: The One Orange Wine Cask
	Slajd 15: The One Manzanilla Cask Finished
	Slajd 16: The One Colheita
	Slajd 17: McCONNELL’S Irish Whisky
	Slajd 18: McCONNELL’S Irish Whisky Sherry Finish
	Slajd 19: KAMET Indian Single Malt
	Slajd 20: MACALONEY’S Invermallie Red Wine Barrique
	Slajd 21: MACALONEY’S Searaidh Braicheaken
	Slajd 22: MACALONEY’S Peated Darach Braiche
	Slajd 23: MACALONEY’S Oaken Poitin
	Slajd 24: TOGOUCHI Single Malt
	Slajd 25: TOGOUCHI 15YO
	Slajd 26: TOGOUCHI 9YO
	Slajd 27: TOGOUCHI Pure Malt
	Slajd 28: TOGOUCHI Sake Cask Finish
	Slajd 29: TOGOUCHI Beer Cask Finish
	Slajd 30: TOGOUCHI Premium
	Slajd 31: SAKURAO Single Malt Japanese Whisky
	Slajd 32: DUNVILLE’S 1808
	Slajd 33: DUNVILLE’S Three Crowns
	Slajd 34: DUNVILLE’S Three Crowns Peated
	Slajd 35: DUNVILLE’S 10YO
	Slajd 36: DUNVILLE’S 20YO Oloroso Sherry
	Slajd 37: DUNVILLE’S 21YO Palo Cortado
	Slajd 38: DUNVILLE’S 18YO Port Mourant Rum Finish
	Slajd 39: MATT D’ACRY 10YO Port Cask
	Slajd 40: CLYDE MAY’S Alabama Style Whiskey
	Slajd 41: CLYDE MAY’S Straight Bourbon
	Slajd 42: BALCONES Baby Blue
	Slajd 43: BALCONES 100 Proof Rye
	Slajd 44: BALCONES Pot Still Bourbon
	Slajd 45: BALCONES Single Malt
	Slajd 46: BALCONES Rumble Cask Reserve
	Slajd 47: BALCONES Brimstone
	Slajd 48: BALCONES ZZ-Top
	Slajd 49: CLONAKILTY Galley Head Single Malt
	Slajd 50: CLONAKILTY Double Oak
	Slajd 51: CLONAKILTY Port Cask
	Slajd 52: LOWER EAST SIDE Blended Malt
	Slajd 53: WS:01 BORDERS Malt&Rye
	Slajd 54: EVADE French Single Malt
	Slajd 55: EVADE Peated French Single Malt
	Slajd 56: EVADE Rum Cask Finish Single Malt
	Slajd 57: EVADE Wine Cask Finish Single Malt
	Slajd 58: HWAYO Single Grain
	Slajd 59: HARAN 8YO Classic Single Malt
	Slajd 60: HARAN 12YO Iberian Single Malt
	Slajd 61: HARAN 12YO Porto Cask
	Slajd 62: HARAN 21YO Original Cask Selection
	Slajd 63: MAY-LÓAG Oriel
	Slajd 64: MAY-LÓAG Elegance Single Malt
	Slajd 65: MAY-LÓAG Bordeaux Smoked
	Slajd 66: MAY-LÓAG 10YO
	Slajd 67: SLYRS 100% Malt Whisky
	Slajd 68: SLYRS Rye
	Slajd 69: SLYRS 51
	Slajd 70: SLYRS Classic Single Malt
	Slajd 71: SLYRS Bavarian Peat
	Slajd 72: SLYRS 12YO Single Malt
	Slajd 73: SLYRS Oloroso Cask
	Slajd 74: SLYRS Port Cask
	Slajd 75: SLYRS PX Cask
	Slajd 76: SLYRS Rum Cask
	Slajd 77: SLYRS Amontadillado Cask
	Slajd 78: SLYRS Marsala Cask
	Slajd 79: SLYRS Sauternes Cask
	Slajd 80: TEERENPELI Kaski
	Slajd 81: TEERENPELI Palo
	Slajd 82: TEERENPELI Portti
	Slajd 83: TEERENPELI Savu Peated
	Slajd 84: TEERENPELI 7YO Sherry Matured
	Slajd 85: TEERENPELI 10YO
	Slajd 86: FECKIN Irish Whiskey
	Slajd 87: CLAN FRASER Original
	Slajd 88: CLAN FRASER Reserve
	Slajd 89: Rum
	Slajd 90: RUM  
	Slajd 91: SANTISIMA TRINIDAD 3YO
	Slajd 92: SANTISIMA TRINIDAD 7YO
	Slajd 93: SANTISIMA TRINIDAD 15YO
	Slajd 94: THE DUPPY SHARE White
	Slajd 95: THE DUPPY SHARE Aged
	Slajd 96: THE DUPPY SHARE Spiced
	Slajd 97: THE DUPPY SHARE XO
	Slajd 98: El GALIPOTE White
	Slajd 99: El GALIPOTE Dark
	Slajd 100: El GALIPOTE Spiced
	Slajd 101: El GALIPOTE Pink
	Slajd 102: NAGA Java Reserve
	Slajd 103: NAGA Pearl of Jakarta
	Slajd 104: NAGA 10 YO Siam Edition
	Slajd 105: NAGA Anggur Edition
	Slajd 106: NAGA Full Proof
	Slajd 107: NAGA Malacca
	Slajd 108: CENTENARIO 5YO
	Slajd 109: CENTENARIO 7YO
	Slajd 110: CENTENARIO 9YO
	Slajd 111: CENTENARIO 12YO Gran Legado Secretos
	Slajd 112: CENTENARIO 20YO Fundacion
	Slajd 113: CENTENARIO 25YO Gran Reserva
	Slajd 114: CENTENARIO 30YO Edicion Limitada
	Slajd 115: CENTENARIO Edicion 1985 Batch 2
	Slajd 116: CENTENARIO Cafe
	Slajd 117: SKULL BAY Original, Pineapple, Cinnamon
	Slajd 118: J. BALLY White, Ambre
	Slajd 119: J. BALLY Reserva 3YO
	Slajd 120: J. BALLY Reserva 7YO
	Slajd 121: J. BALLY Reserva 12YO
	Slajd 122: 327 XO Double Aged
	Slajd 123: SAMAI Gold
	Slajd 124: SAMAI Kampot
	Slajd 125: PANAMA PACIFIC Reserva 5YO
	Slajd 126: PANAMA PACIFIC Reserva 9YO
	Slajd 127: PANAMA PACIFIC Reserva 15YO
	Slajd 128: PANAMA PACIFIC Reserva 23YO
	Slajd 129: BOLIVAR Venezuela 8YO
	Slajd 130: MONTANYA Platino 1YO
	Slajd 131: MONTANYA Oro 1YO
	Slajd 132: MONTANYA Exclusiva 3YO
	Slajd 133: MONTANYA Valentia 1YO
	Slajd 134: SAINT BENEVOLENCE Haiti Clarin
	Slajd 135: TAPANAGA Single Estate
	Slajd 136: TAPANGA Premium Reserve
	Slajd 137: Gin
	Slajd 138: GIN  
	Slajd 139: THE LAKES English Gin
	Slajd 140: THE LAKES Pink Gin
	Slajd 141: THE LAKES Elderflower Gin Liquer
	Slajd 142: RIVO Foraged Gin
	Slajd 143: RIVO Sloe Gin
	Slajd 144: FOX GANG Dry
	Slajd 145: FOX GANG Pink
	Slajd 146: MG Extra Seco Gin
	Slajd 147: MG Rosa Gin
	Slajd 148: LE TRIBUTE Gin
	Slajd 149: ARCHIPELAGO Botanical Gin
	Slajd 150: ARCHIPELAGO Barrel Reserve
	Slajd 151: WILLIAM KERR’S Borders Gin
	Slajd 152: JIN JIJI India Dry Gin
	Slajd 153: JIN JIJI Darjeeling India Dry Gin
	Slajd 154: JIN JIJI High Proof Dry Gin
	Slajd 155: SAX Dry, Pink, Ginger
	Slajd 156: ECHLINVILLE Irish Single Estate Gin
	Slajd 157: VOTANIKON Greek Gin
	Slajd 158: SAKURAO Classic
	Slajd 159: SAKURAO Original
	Slajd 160: SAKURAO Hamagou
	Slajd 161: SAKURAO Limited
	Slajd 162: WEAVERS Dry Gin
	Slajd 163: FOXTALE Dry Gin
	Slajd 164: FOXTALE Citrus Gin
	Slajd 165: FOXTALE Pink Strawberry Gin
	Slajd 166: BERKSHIRE Dry
	Slajd 167: BERKSHIRE Honey & Bloosom
	Slajd 168: BERKSHIRE Mniszek
	Slajd 169: BERKSHIRE Rhubarb & Raspberry
	Slajd 170: TEERENPELI Pyygin
	Slajd 171: MINKE Irish Gin
	Slajd 172: FECKIN Irish Gin
	Slajd 173: Tequila
	Slajd 174: TEQUILA / MEZCAL  
	Slajd 175: PROSPERO Blanco
	Slajd 176: PROSPERO Reposado
	Slajd 177: PROSPERO Anejo
	Slajd 178: LE TRIBUTE Mezcal
	Slajd 179: SATRYNA Blanco
	Slajd 180: SATRYNA Reposado
	Slajd 181: SATRYNA Anejo
	Slajd 182: SATRYNA Xpresso
	Slajd 183: Wódka
	Slajd 184: WÓDKA
	Slajd 185: OBELIU Crafted Vodka
	Slajd 186: PUFFING BILLY Steam Vodka
	Slajd 187: ARCHIPELAGO Lava Rock
	Slajd 188: The Lakes Vodka
	Slajd 189: The Lakes Salted Carmel Liquer Vodka
	Slajd 190: MINKE Irish Vodka
	Slajd 191: FECKIN Vodka
	Slajd 192: Brandy
	Slajd 193: BRANDY  
	Slajd 194: BADEL Prima Brand Black 15YO
	Slajd 195: BADEL ŚLJIVOVICA Premium Selection
	Slajd 196: Likiery/ Wermuty
	Slajd 197: LIKIERY
	Slajd 198: BADEL Antique Pelinkovac
	Slajd 199: BADEL Pelinkovac Gorki
	Slajd 200: BADEL Pelinkovac Orange
	Slajd 201: VENTI Italian Amaro
	Slajd 202: VENTI Non-Alcoholico
	Slajd 203: BEIRAO Licor de Portugal
	Slajd 204: OTTO’S Athens Vermouth
	Slajd 205: PER SE Aperetivo De Lisboa
	Slajd 206: EL BANDARRA Blanco, Rojo
	Slajd 207: EL BANDARRA Al Fresco
	Slajd 208: SLYRS Bavarian Cream
	Slajd 209: SLYRS Bairish Coffee
	Slajd 210: Partnerzy
	Slajd 211: NASI PARTNERZY z Europy
	Slajd 212: NASI PARTNERZY z reszty świata
	Slajd 213: The Lakes Distillery
	Slajd 214: Dlaczego nasza whisky jest wyjątkowa?  
	Slajd 215: The Borders Distillery
	Slajd 216: Clonakilty Distillery
	Slajd 217: Płynne złoto SLYRsee
	Slajd 218: Balcones Distilling
	Slajd 219:  The Alpha Institute, Kingston
	Slajd 220: Sakurao Distillery
	Slajd 221: Jacques Bally
	Slajd 222: Serce i dusza
	Slajd 223: Paul Pomes i Manuel Acha
	Slajd 224: Trzech przyjaciół
	Slajd 225: Vilnaus Degtine 
	Slajd 226: MG Destilerias
	Slajd 227: Conecuh Ridge Alabama Fine Whiskey
	Slajd 228: Arrack
	Slajd 229: Infinity Spirits
	Slajd 230: Piccadilly Distillery
	Slajd 231: Elk Avenue Distillery
	Slajd 232: Franjo Pokorny
	Slajd 233: Yattendon Estate
	Slajd 234: MAGI Spirits
	Slajd 235: Od Cromac do Belfastu
	Slajd 236: Samai Distillery
	Slajd 237: Teerenpeli Distillery
	Slajd 238: Destylarnia Las Cabras
	Slajd 239: Poznaj „Maddie” i „Magnum”
	Slajd 240: Saint Benevolence de Haiti
	Slajd 241: „Duch Kostaryki”
	Slajd 242: Nasze dziedzictwo to dziedzictwo Afryki
	Slajd 243: Od Carrickmacross do Crossmaglen
	Slajd 244: Grecja – w samym słońcu 
	Slajd 245:   5 pokoleń BOOMSMA
	Slajd 246: Licor Beirão
	Slajd 247: Kontakt/ Logistyka
	Slajd 248
	Slajd 249: Kontakt
	Slajd 250: Logistyka 
	Slajd 251: Logistyka 
	Slajd 252: Logistyka 
	Slajd 253: Logistyka 
	Slajd 254: Logistyka 
	Slajd 255: Logistyka 
	Slajd 256: Logistyka 

