WYŁĄCZNY IMPORTER I DYSTRYBUTOR ALKOHOLI PREMIUM

ALKOHOLE MOCNE
B r andy / C A L VA D O S /
KONIAK

Bediani 5Y
Gruziƒska brandy le˝akuje co najmniej 5 lat w d´bowych
beczkach. Ciemno bursztynowa barwa doskonale
współgra z dobrze wywa˝onym i rozwini´tym
kwiatowym aromatem. Wyczuwalne tony słodkiej
wanilii.

Black Bull Kyloe
12zł

50

99zł

Calvados Papidoux Fine
Produkowany w Normandii z wyselekcjonowanej
odmiany francuskich jabłek. Le˝akuje w d´bowych
beczkach od 6 do 10 lat. Bardzo aromatyczny trunek
z wyczuwalnym bukietem suszonych dojrzałych
owoców, miodu i delikatnym posmakiem d´bu.

12zł

130zł

Whisky cechujàca si´ mocà i niezale˝noÊcià: zawiera
50% alkoholu, 50% single maltów i 50% grain maltów.
Idealny balans receptury dostarcza silnych, niezapomnianych wra˝eƒ. W aromacie bogate toffi, jabłka, bràzowy
cukier i opalany dàb. Finisz wytrawny, z wanilià w tle.

13zł

170zł

WÓDKI

Klasztorna WiÊniówka
Klasztorna podà˝a Êladami najbardziej utalentowanych
mistrzów alkoholi. Powstała na bazie wysokiej
jakoÊci polskiego alkoholu zbo˝owego szeÊciokrotnie
filtrowanego i krystalicznie czystej wody.
Bogata w aromaty dorodnych polskich wiÊni.
Wzbogacona karaibskim rumem, co nadaje jej
subtelnego i rozgrzewajàcego smaku.

Cognac Claude Chatelier
VSOP
Doskonale wyró˝niajàcy si´ koniak z aromatycznym
bukietem i doskonale zachowanà równowagà
pomi´dzy przyprawami, tytoniem, skórà i kwiatami
winoroÊli. Na podniebieniu zostawia przyjemnie
słodki smak suszonych Êliwek, wanilii i orzechów.

Blended Scotch Whisky

7zł

50

55zł

18zł

250zł

Klasztorna Słony Karmel
Przywraca do ˝ycia tajemnice zawarte w historycznych
przepisach i wydobywa to co najlepsze w naturze.
Kuszàce połàczenie ciepłych nut karmelu ze szczyptà
soli. Delikatnie słodki trunek na bazie wysokiej jakoÊci
polskiego alkoholu zbo˝owego i krystalicznie czystej
wody.

WHISKY

Glenandrew

7zł

50

55zł

Single Malt Scotch Whisky
Whisky pochodzàca z górzystego rejonu północnej
Szkocji. Jasny, delikatny trunek przemówi do wielu
podniebieƒ, a to dzi´ki swoim słodkim maÊlanym smakom
i aromatom. Ârednio długi, ostry finisz z pieprznym
akcentem.

17zł

230zł

DRINKI

Mojito
6 cl rumu / mi´ta / limonka / woda gazowana

Glenalmond

Cuba Libre

Blended Malt Scotch Whisky
Formuła Glenalmond to połàczenie wyselekcjonowanych
single maltów starzonych w beczkach po bourbonie
i po sherry. W smaku mocno dominujà owoce takie jak:
Êliwki oraz brzoskwinie, a tak˝e budyƒ waniliowy, migdały
pra˝one w cukrze, cynamon i odrobina d´bu.

6 cl rumu /cola / limonka

20 cl 21zł

13zł

180zł

Hinch Small Batch

Coca Cola Whisky Sour
6 cl rumu /sok z limonki / cola / angostura bitter

20 cl 21zł

Tequila Sunrise

Blended Irish Whiskey
Doskonale wywa˝ony blend irlandzkich destylatów
single grain i single malt, starzony w beczkach po
amerykaƒskim bourbonie. Przyjemnie łagodny
i miodowy smak. Nuty karmelu, moreli i maÊlanych
croissantów doskonale balansujà z goryczkà łupin
orzechów włoskich.

20 cl 21zł

6 cl tequila / sok pomaraƒczowy / grenadyna
13zł

180zł

20 cl 21zł

Aperol Drink
10 cl prosecco / 6 cl aperol / woda gazowana
/ plaster pomaraƒczy

20 cl 21zł

