
oferta 

dla firm
WINA   ALKOHOLE MOCNE
Katalog 

swiateczn
y



katalog świąteczny 

1 

Szanowni Państwo,

Wino i alkohole mocne doskonale pasują na prezent, 

a także na inne firmowe okazje. Zebraliśmy je dla Państwa 

w tym katalogu. Z ogromnej oferty Centrum Wina wytypowa-

liśmy najlepsze butelki, by ułatwić Państwu wybór na święta. 

To rekomendacje sommelierów, a także ulubione propozycje 

naszych klientów. Przygotowaliśmy:

- niezawodne wina na prezent

- wina na bankiet lub inne wydarzenia

- wina premium dla Państwa szczególnych klientów 
  lub inne ważne okazje

- alkohole mocne na prezent i do towarzystwa

- gotowe zestawy prezentowe z winem lub whisky i z dodatkami

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu:

kontakt do państwa doradcy

spis treści
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Beata Seger
bseger@centrumwina.pl | tel. 797 728 038

Wiesław Wysokiński
wwysokinski@centrumwina.pl | tel. 506 012 033

Bartłomiej Sowiński
bsowinski@centrumwina.pl | tel. 797 727 987

BYDGOSZCZ: CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1;

GDAŃSK: CH Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 | CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82;Forum Gdańsk, Targ Sienny 7

GDYNIA: Galeria Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 | ul. Świętojańska 13;

GLIWICE: CH Arena, ul. J. N. Jeziorańskiego 1;

 JANKI k/WARSZAWY: CH Janki, ul. Mszczonowska 3;

KATOWICE: Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 | Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30; 

KRAKÓW: CH Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 | CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62 | CH Serenada, al. Gen. T. Bora - Komorowskiego 41; 

LEGIONOWO: Centrum Wina - INNY ŚWIAT, ul. Jagiellońska 8;

LUBLIN: CH Felicity, al. Wincentego Witosa 32; 

POZNAŃ: CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32;

WARSZAWA: CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82 | CH Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12 | CH Reduta, al. Jerozolimskie 148 | CH Targówek, 

ul. Głębocka 15 | CH Wileńska, ul. Targowa 72 | Galeria Północna, ul. Światowida 17 | CH Promenada ul. Ostrobramska 75C | 

Sklep Firmowy ul. Puławska 336 | 

WROCŁAW: CH Borek, ul. Hallera 52 | CH Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3 | CH Magnolia, ul. Legnicka 58 | 

CH Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22; 

BIELANY WROCŁAWSKIE CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9

ADRESY SKLEPÓW CENTRUM WINA
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• Nanoszenie grafiki sitodrukiem na opakowania, pudełka, 
  cena od 3 zł netto/sztuka

• Naklejki na opakowania,  
  cena od 1,5 zł netto/sztuka

• Bileciki i zawieszki na butelkę,  
  cena od 1,5 zł netto/sztuka 

• Grawerowanie grafiki na skrzynkach,  
  cena od 4 zł netto/ sztuka 

• Piaskowanie grafiki na butelkach,  
  1-5 szt. cena od 29 zł netto/sztuka   

• Piaskowanie grafiki na butelkach i nalepki na butelki, 
  1-5 szt. cena od 39 zł netto/sztuka   

• Nalepki metalizowane na butelki,  
  1-5 szt. cena od 29 zł netto/sztuka 

• Personalizowane etykiety na butelki,  
  cena od 2 zł netto/sztuka

Doradzamy dobór wina lub alkoholu mocnego 
do okazji, wydarzenia, na prezent

Prowadzimy obsługę sommelierską eventów, 
prezentacje i degustacje oraz kolacje komentowane

Organizujemy zabawy integracyjne dla firm 
m.in.: Winebook, Whiskybook i kasyno winiarskie

Zapraszamy

Realizujemy zlecenia nietypowe 
np.: wysyłkę wina z kwiatami

Importujemy wina 
bezpośrednio 

od producentów 
na indywidualne 

zamówienia

Dostawa pod wiele adresów, 
bezpłatna dostawa 
dla zamówień powyżej 250 pln 
netto na jeden adres 

Dostawa tego samego dnia 
w Warszawie, 
cena od 20 zł netto 
za jeden adres
 

personalizacja prezentu
Słodycze z logo firmy, 
cena od 1,5zł netto / sztuka 
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Zestawy prezentowe
Zestawy prezentowe to najpopularniejszy sposób na idealne 

świąteczne upominki. Oferujemy Państwu zarówno tradycyjne i nowoczesne 

aranżacje w szerokiej gamie kolorów. Sercem każdego zestawu jest wino 

lub whisky idealnie dobrane do charakteru prezentu. 

katalog świąteczny 

BELLARETTA CABERNET SAUVIGNON  
Włochy 

750 ml | wytrawne | czerwone

biała taca tekturowa z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją

medalioniki czekoladowe z dodatkiem malin 60 g
czekoladki z wiśnią w likierze i w kuferku 48 g
 

59,90

73,68 brutto

netto

Zestaw No1
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CORTE SOLEA MERLOT 
CABERNET SAUVIGNON  
IGT IGT VENETO, WŁOCHY

750 ml | PÓŁSŁODKIE | czerwone

pudełko granatowe 
z dekoracją świąteczną

tabliczka czekolady gorzkiej 100g
świąteczna herbatka smakowa, 
w sakiewce z kokardką 50g, 
piernikowa gwiazda w lukrze,
pralinki czekoladowe 
z wódką 3 sztuki,
lukrowa laska

64,90

netto

Zestaw No2

79,83 brutto
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TILANE REAL TEMPRANILLO 
HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko z tektury eko ze złotą klapą, 
przewiązane czerwoną wstążką, wypełnienie eko

Czekolada mleczna Madagascar, CACHET, 100g
Karmelki maślane, CAVENDISH&HARVEY, 175g
Praliny włoskie, OLIVA 2 szt

69,90

netto

Zestaw No3

85,98 brutto
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LES GRANDS CHEMINS CARIGNAN  
IGP PAYS DE HERAULT, LANGWEDOCJA, FRANCJA

750 ml | półwytrawne | czerwone

biała taca z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 

 czekoladka z karmelizowanymi owocami 35 g, 
orzeszki w sakiewce ze świąteczną dekoracją, 
pralinki czekoladowe 2 sztuki 

Zestaw No5

74,90

netto
92,13 brutto

8 

MOUNTAIN VIEW 
CAPE RED 
WESTERN CAPE, RPA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne z granatowym
wieczkiem w srebrne choinki,
przewiązane pomarańczową
wstążką

Likworki Gdańskie 3 smaki:
brandy, żubrówka, żurawinówka, 
BAŁTYK, 180g, Praliny w metalowej 
bombce w kształcie choinki, MELBON,
60g, Herbatka Organic Ginger Peach, 
ENGLISH TEA SHOP

74,90

netto

Zestaw No4

92,13 brutto
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FINCA LA SOLANA
DO JUMILLA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne z czerwoną wsuwką, 
rączką i czerwonym wypełnieniem

Czekoladowe trio: truskawka liofilizowana, prażone ziarno
kakaowca, wiśnia liofilizowana, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 
3 x 25g, Aronia w czekoladzie MANUFAKTURA CZEKOLADY,
Praliny włoskie OLIVA, 2 szt

89,90

netto

Zestaw No7

110,58 brutto

10 

VINA BUJANDA TINTO 
DOCa RIOJA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Zestaw No6

pudełko ozdobne z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją 

wiśnie w belgijskiej czekoladzie 80g, pralinki 
czekoladowe z wiśnia w likierze 2 sztuki, 
tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów 
i kandyzowanych owoców 50g, piernikowa 
gwiazdka w lukrze

79,90

netto
98,28 brutto
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TARENI FRAPPATO
IGP TERRE SICILIANE, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | czerwone

pudełko ozdobne z czerwoną klapą 
w złote choinki, wypełnienie eko.

Włoskie ciasteczka z czekoladą, DOLCETTI 
ARTIGIANALI VENEZIANI, 300g, Włoskie czekoladki 
w kształcie weneckich masek DOLCETTI
ARTIGIANALI VENEZIANI, 90g, Brelok w kształcie 
korka do butelki Praliny włoskie OLIVA, 3 szt

99,90

netto

Zestaw No9

122,88 brutto

12 

VALLE D’ORO 
DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | czerwone

pudełko ozdobne przewiązane zieloną 
wstążką, z zielonym wypełnieniem

Korkociąg z czekolady, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 
120g, Czekolada mleczna z truskawką liofilizowaną, 
MANUFAKTURA CZEKOLADY, 25g Herbatka Organic 
chocolate rooibos&vanilla, ENGLISH TEA SHOP

94,90

netto

Zestaw No8

116,73 brutto
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EXTRAVAGANZA RED BLEND
MENDOZA, ARGENTYNA

750 ml | półwytrawne | czerwone

Opakowanie ozdobne 
z wypełnienieM eko

Praliny belgijskie HAMLET, 125g, Włoskie 
ciasteczka z kawałkami czekolady, 
DOLCETTI ARTIGIANALI VENEZIANI,
250g, herbatka Organic English Breakfast, 
ENGLISH TEASHOP, herbatka Japanese green 
sencha, ENGLISH TEA SHOP, Żurawina 
w syropie, OGRÓDEK DZIADUNIA, 270g, 
praliny włoskie OLIVA, 3 szt

119,90

netto

Zestaw No11

147,48 brutto

14 

ALMAROSA PRIMITIVO
IGT PUGLIA, WŁOCHY

750 ml | półwytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne z wypełnieniem eko

Herbata liściasta pomarańczowo-imbirowa, 
LISBON TEA, 75g, Czekolada ciemna z pomarańczą 
I migdałami, CACHET, 100g, Orzechy laskowe 
w czekoladzie deserowej, MANUFAKTURA
CZEKOLADY, 40g, Zaparzaczka do herbaty 
z pomarańczką ,Pomarańcze suszone do dekoracji

109,90

netto

Zestaw No10

135,18 brutto
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129,90

netto
159,78 brutto

VARVAGLIONE V2 
PRIMITIVO DEL SALENTO 
IGP PRIMITIVO DEL SALENTO, WŁOCHY

750 ml | półwytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne czarne 
z choinką

Praliny belgijskie, HAMLET, 125g,
Konfitura wiśniowa, CHERRY TREE, 235g,
Praliny w metalowej bombce w ksztacie 
choinki MELBON 60 g, Praliny włoskie 
OLIVA, 3 szt.

Zestaw No13

16 

MELODIAS WINEMAKER 
SELECTION MALBEC
MENDOZA, ARGENTYNA

750 ml | wytrawne | czerwone

Wiklinowy kosz z pałąkiem

Włoskie ciasteczka w czekoladzie YORI CON 
YOGURT ERISO 150 g, Herbata świateczna Jabłko 
z cynamonem 30 g, Chocostick - czekolada 
mleczna z kokosem, Kolekcja czekoladek 
z owocami w świątecznym pudełku 30 g, Ozdoba 
świąteczna z zawieszką w kształcie bombki 

129,90

netto

Zestaw No12

159,78 brutto
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129,90

netto
159,78 brutto

MELODIAS WINEMAKER 
SELECTION MALBEC
mendoza, argentyna

750 ml | wytrawne | czerwone

pudełko z wypełnieniem i 
świąteczną dekoracją

puszka herbaty Soul 50g, Belgijskie 
trufle czekoladowe 
w kakaowej posypce 35g, 
piernikowa gwiazda w lukrze,
czekoladki z nadzieniem 
likierowym gruszkowym 100g

Zestaw No15

18 

VARVAGLIONE V2 PRIMITIVO 
DEL SALENTO
IGP PRIMITIVO DEL SALENTO, WŁOCHY 

750 ml | półwytrawne | czerwone

wiklinowy koszyk

Asortyment pralin belgijskich Excelcium 180g
orzeszki ziemne w karmelu 100g
praliny belgijskie z karmelem i solą morską 70g
ciasteczka świąteczne - wyjątkowe, okrągłe ciasteczka 
piernikowe z rożnorodnymi posypkami 150g
Kawa świąteczna 50g

129,90

netto

Zestaw No14

159,78 brutto
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129,90

netto
159,78 brutto

J.A. BACZEWSKI WIŚNIÓWKA
austria

500 ml | 38%

Pudełko ozdobne z granatowym wieczkiem w srebrne choinki,
wypełnienie białe

Likworki o smaku wódki, BAŁTYK, 180g, Herbata czarna Superior, CHELTON, 50g
Aronia w mlecznej czekoladzie, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 120g, Konfitura 
porzeczkowa, NATUN, 40g, Praliny włoskie OLIVA, 3 szt
Praliny włoskie OLIVA, 3 szt

Zestaw No17

20 

FINCA LUZÓN ROBLE
DO JUMILLA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne przewiązane
srebrną wstążką, wypełnienie białe

Herbata Magic Nights, BASILUR, 50g, Duńskie ciasteczka 
z kawałkami czekolady, OLD DENMARK, 150g, Czekoladowe 
krążki z orzechami laskowymi, JACOBSEN, 75g, Nugat 
z migdałami I czekoladą, QUARANTA, 100g, Praliny 
w metalowej gwiazdce, MELBON, 60g, Włoskie trufle 
cappucino, 2 szt

129,90

netto

Zestaw No16

159,78 brutto



MERRYS SALTED CARAMEL 
IRISH CREAM LIQUER  
Irlandia

700 ml | słodki

pudełko ozdobne z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją 

włoskie biszkopciki 200g, kawa smakowa 100% 
Arabica orzech laskowy 100g, tabliczka 
wybornej czekolady z pomarańczą 100g, 
konfitura pigwa z miodem 220g, bombonierka 
z bakaliami w czekoladzie: żurawina, 
rodzynki i migdały 180g, wafelki 
z kremem kawowym 2 sztuki 

Zestaw No18

129,90

netto
159,78 brutto
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VINA BUJANDA RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne czerwone 
ze złotą śnieżynką

Czekoladki espresso, CUPIDO, 125g, Wiśnie w belgijskiej
czekoladzie z likierem, AMANTE, 130g, Czekolada ciemna 70% 
z maliną MANUFAKTURA CZEKOLADY, 25g, Czekolada mleczna 
z prażonym ziarnem kakaowca, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 
25g, Ziarno kakao w mlecznej czekoladzie, MANUFAKTURA 
CZEKOLADY 120g, Trufle włoskie amaretto, 2 szt.

149,90

netto

Zestaw No19

184,38 brutto

22 



RINAZZO SYRAH
sycylia

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne, 
wypełnienie białe

Praliny belgijskie EXCELCIUM,180g, Kawa włoska maghetto, 
BARBERA, 250g, Ciasteczka cantuccini z czekoladą, ANTONIO 
MATTEI, 125g, Czekolada mleczna, UNION CHOCOLATE, 80g, Krem 
chrupiące ciasteczko korzenne, KARMELLO,200g, Belgijskie 
praliny AMANTE, 45g, ozdoba filcowy bucik

Zestaw No20

149,90

netto
184,38 brutto

25 

169,90

netto
208,98 brutto

Galante Sangiovese Appassimento
italia

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko czarne ozdobne, przewiązane bordową
wstążką, wypełnienie białe

Herbatki kwitnące 4 szt, Czekoladowe listki z wiśnią,
MANUFAKTURA CZEKOLADY, 80g, Miód perłowy rzepakowy 
z czarną porzeczką, WOWKA, 300g, Balotynka z pralinami
belgijskimi, AMANTE, 90g, Trufle włoskie amaretto, 3 szt

Zestaw No21

24 
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LA LINDA SMART BLEND CABERNET/SYRAH/TANNAT 
mendoza, argentyna 

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne czarne ze złotymi bombkami, wypełnienie białe

Czekoladki z likierem gruszkowym ABTEY Chocolatier, 100g, Herbata rooibos z czekoladą 
i wanilią, ENGLISH TEA SHOP, 30g, Wiśniowe CzekoLove, MAŁE SZCZĘŚCIA, 120g, Prażone ziarno 
kakao, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 100g Praliny włoskie OLIVA, 3 szt

Zestaw No23

169,90

208,98  brutto

netto

26 

ANTIQUARY 
BLENDED SCOTCH WHISKY 

700 ml 

Pudełko ozdobne w szkocką kratę, wypełnienie eko

Blister z pralinami belgijskimi AMANTE, 90g, Praliny Sea Shels, MELBON, 62g, Ciasteczka 
maślane, WALKERS, 160g, Herbata czarna liściasta orange pekoe, GORREANA, 100g, 
konfitura z wiśni , BONNE MAMAN, 30g, Czekoladowe dukaty, 3 szt

 

Zestaw No22

169,90

208,98 brutto

netto
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BARON DE LEY RIOJA RESERVA
DOCa RIOJA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko ozdobne ze złotą 
klapą i czerwoną wstążką,
wypełnienie czarne 

Imbryczek do herbaty z sitkiem, Herbata czarna 
o smaku wina porto, LISBON TEA, 50g, Zestaw nugatów 
z orzechami laskowymi I migdałami, ANTICA 
TORRONERIA PIEMONTESE, 60g, Czekoladki o smaku 
słony karmel, ANTHON BERG, 100, Czekolada Ghana 70% 
+ prażone ziarno kakao, MANUFAKTURA CZEKOLADY, 
50g, Blister z pralinami belgijskimi z płynnymi likierami, 
AMANTE, 45g, Praliny włoskie OLIVA, 3 szt 

Zestaw No25

199,90

245,88 brutto

netto

28 

LA LINDA SMART BLEND 
CABERNET/SYRAH/TANNAT
mendoza, argentyna 

750 ml | wytrawne | czerwone

kosz wiklinowy

Włoskie ciasteczka GEMME AI FRUTTI DI BOSCO 150 g, 
Angielskie ciasteczka owsiane bez cukru w tubie 
150 g, Czekoladki z nadzieniem truflowo pralinowym 
62 g, Kawa mielona 50 g w świątecznym opakowaniu, 
Ozdoba świąteczna 

169,90

208,98 brutto

netto

Zestaw No24
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VINA BUJANDA CRIANZA
DOCa RIOJA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko z białej tektury z rozetką, 
przewiązane wstążką V&B, 
wypełnienie granatowe.

Filiżanka ze spodkiem New Wave V&B, 
Herbata czarna o smaku wina
Madera, LISBON TEA, 50 g, Wiśnie 
w czekoladzie z likierem,
AMANTE, 100g, Trufle włoskie 4 szt.

Zestaw No27

294,00

361,62 brutto

netto

30 

LUZON COLECCION CRIANZA
DO JUMILLA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | czerwone

Pudełko z białej tektury z rozetką, 
przewiązane wstążką V&B, 
wypełnienie granatowe.

Porcelanowe kubki z motywem 
świątecznym V&B, Wiśnie w czekoladzie 
z likierem, AMANTE, 100g, Praliny 
belgijskie AMANTE, 90g, Trufle 
włoskie 3 szt.

Zestaw No26

294,00

361,62 brutto

netto
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199,90

245,88 brutto

netto

Drewniana zamykana kasetka wyłożona 
satynowym materiałem

Amadei czekoladka 45 G Quadrotti 
Dark Chocolate Bar with Praliné filling, 
Cygaro aromatyzowane Phillies, Drewniana 
zawieszka świateczna

TOMATIN LEGACY 
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 

700 ml 

Zestaw No28

Wina na bankiet
Bankiety i spotkania firmowe wymagają odpowiedniej 

oprawy. Dlatego właśnie proponujemy zarówno wina spokojne, 

jak i wina musujące w szerokiej gamie cenowej. Uniwersalne w charakterze 

sprostają najbardziej wymagającym gustom.
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MUCHA SEKT
DEMI SEC 
NIEMCY 

750 ml | półwytrawne | BIAŁE

Delikatne, musujące wino 
o zapachu herbatników 
oraz owoców cytrusowych. 
Jest orzeźwiające i delikatnie 
słodkie.

MUCHA SEKT
brut 
NIEMCY 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino oferuje dużą porcję 
orzeźwienia i egzotycznych 
owoców.  Idealne na aperitif 
i toasty, dzięki ożywczym 
bąbelkom.

TILANE REAL 
AIREN   
HISZPANIA

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino pachnie cytrusami, 
a także dojrzałymi białymi 
owocami. W smaku pojawiają 
się podobne akcenty. Wino 
jest orzeźwiające.

TILANE REAL 
TEMPRANILLO
HISZPANIA

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

W winie dominują czerwo-
ne owoce i świeżość. W smaku 
jest łagodne, z wyczuwalny-
mi śliwkami i jeżynami.

20,32 20,32

20,32 20,32

24,99 brutto 24,99 brutto

24,99 brutto 24,99 brutto

netto netto

netto netto

No29 No30

No31 No32

BELLARETTA 
CHARDONNAY 
WŁOCHY

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino charakteryzuje się 
intensywnie owocowym 
aromatem. Przeważają w nim 
owoce egzotyczne, kwiaty, 
a także miód. W smaku jest 
owocowe.

BELLARETTA 
CABERNET 
SAUVIGNON 
WŁOCHY

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Przyjemne wino o zapachu 
jagód i fiołków. Ma delikatny 
smak świeżych, czerwonych 
owoców i jest łagodne.

CORTE SOLEA 
CHARDONNAY-
PINOT BIANCO 
IGT VENETO, WŁOCHY

750 ml | półsłodkie | BIAŁE

orzeźwiające białe wino, 
choć z wyraźnie wyczuwal-
ną słodyczą. Pachnie 
kwiatami i  cytrusami.sami.

CORTE SOLEA 
CABERNET-
MERLOT  
IGT VENETO, WŁOCHY

750 ml | półsłodkie | 

CZERWONE

Uniwersalne wino ze względu 
na swój delikatny i owoco-
wy charakter oraz niską 
kwasowość. Pachnie suszonymi 
owocami.

20,32 20,32

21,94
21,94

24,99 brutto
24,99 brutto

26,99 brutto

26,99 brutto

netto netto

netto
netto

No33 No34

No35 No36
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Prezent doskonały
Wino to najprostszy sposób na udany prezent - jest praktyczne, eleganckie 

i co najważniejsze uniwersalne. Potrafi doskonale zbudować i umocnić relacje 

z drugą osobą. Czasem wystarczy jedna, odpowiednio dobrana butelka, 

by podkreślić wyjątkowy charakter naszej współpracy. 

Zdradzamy niezawodne sposoby na prezenty doskonałe.
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EXTRAVAGANZA 
WHITE BLEND 
MENDOZA, ARGENTYNA 

750 ml | półwytrawne | 

BIAŁE

Białe Extravaganza to 
przyjemne wino na co 
dzień. Elegancki wygląd 
to jego kolejny atut. 
Dzięki temu wino idealnie 
sprawdza się w roli 
upominku.

EXTRAVAGANZA 
RED BLEND 
MENDOZA, ARGENTYNA

750 ml | półwytrawne | 

CZERWONE

To ciepłe, słoneczne wino 
o zapachu świeżych 
owoców. Są to między 
innymi aromaty wiśni, 
czereśni, śliwek, owoców 
leśnych, przypraw
i czekolady.

MELODIAS 
WINEMAKER 
SELECTION 
CHARDONNAY  
MENDOZA, ARGENTYNA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Akcenty: od owoców 
tropikalnych po wanilię,  
są w tym winie w doskonałej 
harmonii. Nazwa Melodias 
pasuję więc do niego 
idealnie. Wino pochodzi 
z ekologicznych upraw.

MELODIAS 
WINEMAKER 
SELECTION 
MALBEC 
MENDOZA, ARGENTYNA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Malbec Od 150 lat jest 
wizytówką Argentyny, 
a melodias o aromatach 
śliwek,  czarnych porzeczek 
i przypraw korzennych 
jest jego doskonałym 
przykładem.

36,58 36,58

40,64 40,64

44,99 brutto 44,99 brutto

49,99 brutto 49,99 brutto

netto netto

netto netto

No37 No38

No39 No40

KINGSTON 
CABERNET 
SAUVIGNON 
CLARE VALLEY & COONAWARRA 
AUSTRALIA 

750 ml | wytrawne | CZERWONE

australijskie wino utrzy-
mane w eleganckim stylu. 
Oferuje łagodne i przyjem-
ne nuty czarnej porzeczki 
i konfitury śliwkowej, ale 
też akcenty pigwy, mięty, 
przypraw i dębu.

KINGSTON 
CHARDONNAY 
PADTHAWAY, AUSTRALIA

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Australijskie Chardonnay 
oferuje miękkie akcenty 
moreli, brzoskwiń a także 
dębu. Wino leżakowało 
przez 4 miesiące w beczce.

VENTISQUERO 
GREY GCM
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Chilijskie wina, cieszą się 
dużą popularnością ze 
względu na owocowy styl. 
Grey GCM to połączenie 
trzech klasycznych 
szczepów z Europy 
w nowoświatowym wydaniu.

VENTISQUERO 
GREY GLACIER 
CHARDONNAY 
VALLE DE CASABLANCA, CHILE 

750 ml | wytrawne | białe

To egzotyczne wino 
Pachnie i smakuje 
owocami tropikalnymi. 
Produkowane jest 
w Casablance, w Chile.

60,97
60,97

81,29 81,29

74,99 brutto

74,99 brutto

99,99 brutto

99,99 brutto

netto

netto

netto
netto

No41 No42

No43 No44
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DOMAINE FEVRE 
PETIT CHABLIS 
AC PETIT CHABLIS, FRANCJA

750 ml | wytrawne | BIAŁE 

Chablis to marka sama 
w sobie, uosobienie fran-
cuskiej elegancji, wyrafi-
nowania i oryginalności. 
Wino z Domaine Fevre 
oferuje świeżość i orzeź-
wienie, cytrusy, kwasowość 
i odrobinę słodyczy.

CHATEAU LES 
REUILLES 
AC BORDEAUX, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Bordeaux, z którego 
pochodzi Chateau 
Les Reuilles jest dla wielu 
osób synonimem dobrej 
jakości. Wino spełnia 
te oczekiwania.

CHATEAUNEUF 
DU PAPE CUVEE 
DE LA REINE 
JEANNE 
AC CHATEAUNEUF DU PAPE  
FRANCJA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Chateauneuf du pape
to wino będące klasyką
 z Doliny Rodanu. Oferuje 
aromaty dojrzałych czer-
wonych owoców, wiśni 
w syropie oraz przypraw.
 

69,10 48,77

113,01

84,99 brutto 59,99 brutto

139 brutto

netto netto

netto

No45 No46

No47
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FINCA LA SOLANA 
DO JUMILLA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino zdobyło wiele 
międzynarodowych 
wyróżnień i medali na 
konkursach winiarskich. 
Jest eleganckie, o dużym, 
nawet kilkunastoletnim 
potencjale starzenia. 
W smaku oferuje dojrzałe 
owoce ze słodkimi 
przyprawami.

LUZON ROBLE 
DO JUMILLA, HISZPANIA

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino spędziło 4 miesiące 
w beczce amerykańskiej 
i francuskiej. To wystarczyło, 
by nabrało ciekawych 
aromatów czerwonych 
owoców, a także słodkich 
przypraw i nut dębu.

30,07
40,64

36,99 brutto

49,99 brutto

netto

netto

No48 No49
LUZON CRIANZA 
DO JUMILLA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

To wino spędziło rok w dębie 
amerykańskim i francuskim. 
Dzięki temu jest jeszcze bar-
dziej złożone. Są tu intensywne 
aromaty czerwonych i leśnych 
owoców i rozmarynu.  Smak 
uzupełniają przyprawy, cyna-
mon i wanilia.

ALTOS DE LUZON 
DO JUMILLA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Może być zarówno 
wyrafinowanym 
upominkiem, jak i winem 
do delektowania się 
w domu. Jest utrzymane 
w eleganckim stylu. 
Podczas degustacji można 
rozpoznać w winie akcenty 
jeżyn, śliwek, kakao i wanilii. 

48,77
79,67

59,99 brutto

97,99 brutto

netto
netto

No50 No51

wino na prezent

EL CIRCO 
DO CARIŇENA, HISZPANIA 

750 ml | półsłodkie | 

CZERWONE

Wino wypełnione zapachem 
dojrzałych śliwek i wiśni. 
Oprócz tego, w smaku czuć 
delikatnie słodki smak 
lukrecji i toffii. Swój świeży 
charakter zawdzięcza 
położeniu winnicy, która 
rozciąga się od 400 do 
nawet 800 metrów n.p.m. 
wzdłuż rzeki Ebro.

MANON 
TEMPRANILLO 
VR CASTILLA - LA MANCHA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Bardzo popularne wino 
o głębokiej rubinowej 
barwie i bardzo delikatnej 
kwasowości. W ustach 
suszona śliwka, jagody 
oraz czekolada.

VINA BUJANDA 
TINTO 
DOCa RIOJA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

To młode wino 
z najsłynniejszego 
winiarskiego regionu 
Hiszpanii, a także 
najpopularniejszej 
odmiany winorośli 
w tym kraju. W smaku 
dominują owoce głównie 
borówki i maliny. 

S-NAIA 
DO RUEDA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Kwiaty, owoce tropikalne, 
a nawet liście pomidora – 
to właśnie kryje się w butelce 
S-Naia. To bardzo orzeźwiające 
wino, w sam raz na co dzień.

24,38

28,45
32,51

44,71

29,99 brutto

34,99 brutto

39,99 brutto

54,99 brutto

netto

netto
netto

netto

No52

No53
No54

No55
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TORRE DE 
GOLBAN ROBLE 
DO RIBERA DEL DUERO, 
HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Eleganckie rubinowe wino 
z fioletowymi refleksami 
kusi miękkością, owoco-
wością i delikatną nutą 
wanilii pochodzącą 
z dębowych beczek, w któ-
rych leżakowało.

BORDÓN GRAN 
RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino jest niezawodne  
na każdą sytuację. 
Klasyczne, eleganckie,  
na długo pozostaje  
w pamięci. Owocowe 
akcenty przeplatają się  
z nutami wanilii i lukrecji. 
To dzięki leżakowaniu  
wina w beczce.

PARADA DE 
ATAUTA 
DO RIBERA DEL DUERO, 
HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino ze znanego regionu 
Ribera del Duero, poważane 
przez znawców win za 
jedwabisty smak kuszący 
ciemnymi owocami i nutą 
mineralności.

YEYA MOSCATEL 
- CHARDONNAY  
DO JUMILLA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE 

Niewielka Jumilla jest 
najstarszym regionem 
winiarskim DO w Hiszpanii. 
Latem temperatury sięgają 
nawet 40°C! wina stamtąd 
są bardzo owocowe 
i aromatyczne.

48,77

81,29 104,88

48,77
59,99 brutto

99,99 brutto

129 brutto

59,99 brutto

netto

netto
netto

netto

No56

No57 No58

No59

wino na prezent

PINOT GRIS 
KALKSTEIN
QUALITÄTSWEIN PFALZ, 
NIEMCY

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Kalkstein to niemieckie 
określenie gleby wysoko 
zmineralizowanej. Idealnie 
odpowiada to odmianie 
grauburgunder, czyli 
pinot gris - użytej w tym 
winie. W aromacie dominuje 
zapach gruszki i orzechów. 

RIESLING LÖSS
QUALITÄTSWEIN PFALZ, 
NIEMCY 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Löss to typ gleby bogatej 
w minerały, doskonałej 
do uprawy rieslinga. 
Dzięki takiemu podłożu, 
wina są aromatyczne 
i świeże, czego przykładem 
jest Kendermann’s Riesling 
Löss. Zapach kwiatów, 
czerwonych jabłek 
i marakui jest uzupełniony 
aromatem mineralnym, 
wyciągniętym z gleby.

36,5839,02
44,99 brutto47,99 brutto

nettonetto

No61
No60
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WAIRAU PACIFIC 
SAUVIGNON 
BLANC  
MARLBOROUGH, NOWA 
ZELANDIA 

750 ml | wytrawne | białe

Jak każde Sauvignon Blanc, 
to również jest bardzo 
orzeźwiające. Nie brakuje 
w nim świeżości czy 
owoców: grejpfruta, liczi, 
marakui, kwaśnego jabłka 
i charakterystycznego 
dla tej odmiany - agrestu.

44,71
54,99 brutto

netto

No62
SILENI CELLAR 
SELECTION 
PINOT GRIS 
HAWKE’S BAY, NOWA 
ZELANDIA 

750 ml | półwytrawne | 

białe

Wino jest bardzo aroma-
tyczne, co nie jest typowe 
dla odmiany Pinot Gris. 
Pojawia się tu zapach more-
li i słodkich gruszek. Choć 
jest wytrawne, Sileni może 
sprawiać wrażenie delikat-
nie słodkiego.

SILENI CELLAR 
SELECTION 
SAUVIGNON 
BLANC  
MARLBOROUGH, NOWA 
ZELANDIA 

750 ml | wytrawne | białe 

To Sauvignon Blanc jest 
bardzo orzeźwiające 
o akcentach owoców 
tropikalnych, grejpfruta 
oraz agrestu. Doceni się je 
jeszcze bardziej przy dobrym 
jedzeniu i w towarzystwie. 
To motto producenta Sileni.

52,84 56,90
64,99 brutto 69,99 brutto

netto netto

No63 No64

wino na prezent

MONTADO 
VR ALENTEJANO 
PORTUGALIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Eleganckie portugalskie 
wino, odrobina 
słodyczy i nieco kwaso-
wości łączy się z zapachem 
czerwonych owoców, 
czekolady i dębu.

PRAZO DE RORIZ 
DOC DOURO, PORTUGALIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino, które jest owocem 
współpracy dwóch 
niezwykle ważnych dla 
winiarstwa rodzin: Prats 
i Symington. W efekcie tego 
francusko-portugalskiego 
mariażu powstało 
wielowarstwowe, mocno 
rubinowe wino.

FIUZA TOURIGA 
NACIONAL 
VR TEJO, PORTUGALIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Flagowy szczep 
z Portugalii dający 
głęboko czerwoną barwę, 
zapach śliwek i czekolady 
oraz głęboki smak, długo 
pozostający w ustach 
pijącego. 

JMF SETUBAL 
TINTO 
VR PENÍNSULA DE SETÚBAL 
PORTUGALIA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino pełne aromatów 
z rozpoznawalną 
miętą i przyprawami 
korzennymi. Mocno 
owocowe, miękkie 
i delikatne w smaku.

32,51

65,03 39,02

24,38
39,99 brutto

79,99 brutto 47,99 brutto

29,99 brutto

netto

netto netto

netto

No65

No66 No67

No68



DMZ SYRAH
STELLENBOSCH, RPA 

750 ml | wytrawne 
CZERWONE

Wino ma intensywny 
aromat wypełniony 
zapachem dojrzałej śliwki, 
białego pieprzu, fiołków 
i lawendy. W smaku wyczu-
walne są jagody i przypra-
wy: pieprz, cynamon, goź-
dziki i wanilia. Leżakowanie 
w dębowych beczkach 
sprawia, że wino nabiera 
eleganckiego charakteru.

DMZ 
CHENIN BLANC 
WESTERN CAPE, RPA 

750 ml | wytrawne | 
BIAŁE

Chenin Blanc to popularne 
wino w RPA. W  De Morgen-
zon pojawia się zapach 
zielonych jabłek, moreli, 
brzoskwiń, miodu i kwia-
tów. W smaku jest intensyw-
ne i owocowe. 

DMZ SAUVIGNON 
BLANC 
WESTERN CAPE, RPA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Przeważa tu świeżość 
i aromaty takie, jak maraku-
ja, owoce cytrusowe, 
a także liście pokrzywy. 
Wino jest też kwasowe 
i ma mineralny charakter.

MOUNTAIN 
VIEW PINOTAGE
WESTERN CAPE, RPA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Pinotage jest jednym 
z popularniejszych 
czerwonych win 
z Afryki. ma zapach 
toffi, wanilii i czarnej 
porzeczki. W ustach jest 
intensywnie owocowe.

65,03

48,77 48,77

32,5179,99 brutto

59,99 brutto

59,99 brutto

39,99 brutto

netto

netto
netto

netto

No69

No70 No71

No72

wino na prezent
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WOODHAVEN 
ZINFANDEL
CALIFORNIA, USA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Zinfandel to amerykańska 
wersja Primitivo i jednocze-
śnie alternatywa dla wło-
skiego wina. Woodhaven 
jest owocowe z przewagą 
malin i czarnej porzeczki. 
Daje gwarancję bezpieczne-
go wyboru na prezent.

STIMSON 
CELLARS MERLOT 
WASHINGTON, USA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Merlot jest lubiany za swój 
łagodny i owocowy charak-
ter. Potrafi dopasować się 
do każdej sytuacji, zwłasz-
cza na prezent. Wino jest 
kompozycją wiśni i malin 
z odrobiną wanilii.

WOODHAVEN 
CHARDONNAY 
CALIFORNIA, USA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Kalifornijskie Chardonnay 
jest przeznaczone 
również dla fanów 
bardziej słodkich smaków. 
Zawdzięcza to swoim 
owocowym akcentom, 
jak brzoskwinie, jabłka, 
ananas i wanilia.

40,64 40,64

40,64

49,99 brutto 49,99 brutto

49,99 brutto

netto netto

netto

No73 No74

No75

wino na prezent

3 FINGER JACK 
OLD VINE 
ZINFANDEL 
LODI, USA

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE 

Wino jest pełne i intensywne. 
Ma zapach ciemnych owoców, 
przypraw i wanilii. W smaku 
są dojrzałe jeżyny i śliwki. Jest 
uniwersalne pod względem 
łączenia z jedzeniem, potrafi 
dopasować się do kuchni 
z całego świata. Owoce 
do tego wina pochodzą 
z bardzo starych krzewów, 
mających nawet po 110 lat.

GNARLY HEAD 
OLD VINE 
ZINFANDEL 
LODI, USA 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Zinfandel to amerykańska 
wersja Primitivo. To idealna 
alternatywa dla włoskiego 
wina. Jednocześnie daje 
gwarancję bezpiecznego 
wyboru na prezent.

81,2965,03
99,99 brutto79,99 brutto

nettonetto

No77
No76
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TARENI GRILLO 
IGP TERRE SICILIANE, 
WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Szczep Grillo charaktery-
zuje się aromatem białych 
kwiatów i cytrusów. I takie 
właśnie jest wino od Carlo 
Pellegrino - lekkie, przypo-
minające zapachy lata.

TARENI 
FRAPPATO
IGP TERRE SICILIANE, 
WŁOCHY

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Tareni to sycylijskie wino 
wyprodukowane z mało 
znanej odmiany Frappato. 
Ma aromat jagód, suszo-
nych śliwek i fiołków. 
Jest owocowe, smakuje 
wiśniami i granatem.

32,51

32,51

39,99 brutto

39,99 bruttonetto

netto

No78
No79

MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO MO 
RISERVA 
DOP MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Wino ma intensywny zapach 
owoców: jeżyny, maliny i wiśni 
z dodatkiem przypraw korzen-
nych. W smaku są jeszcze słodkie 
owoce leśne i wiśnie z miękkimi 
taninami.

60,97
74,99 brutto

netto

No80

wino na prezent

VARVAGLIONE 
PRIMITIVO DEL 
SALENTO 
IGP PRIMITIVO DEL SALENTO, 
WŁOCHY

750 ml | półwytrawne | 

CZERWONE

Wino spędziło kilka mie-
sięcy w beczce z dębu ame-
rykańskiego. Dzięki temu 
aromat dojrzałej śliwki 
uzupełniony jest o wanilię 
i przyprawy korzenne.

VARVAGLIONE 
MALVASIA DEL 
SALENTO
IGP MALVASIA DEL SALENTO 
WŁOCHY

750 ml | półwytrawne | 

BIAŁE

W zapachu wino jest 
intensywnie aromatyczne 
i owocowe. W smaku - świe-
że i delikatne. To zdobywca 
wielu medali na między-
narodowych konkursach 
winiarskich.

VARVAGLIONE 
PRIMITIVO DI 
MANDURIA 
LINEA ORO 
DOP PRIMITIVO DI MANDURIA, 
WŁOCHY 

750 ml | półwytrawne | 

CZERWONE

Wino pachnie śliwką, po-
rzeczką, wanilią i lukrecją. 
Jest wygładzone, owocowe, 
z łagodną taniną.

40,64 40,64 92,68
49,99 brutto 49,99 brutto 114 brutto

netto netto netto

No81 No82 No83
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CONTE DI 
CAMPIANO 
PRIMITIVO DI 
MANDURIA 
DOC PRIMITIVO DI 
MANDURIA, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Delikatnie owocowe wino, 
urzekające smakiem jagód 
oraz nutami wanilli 
z dębowych beczek.

CONTE DI CAMPIANO 
CORTEROSSO 
SUPREMO PRIMITIVO 
DI MANDURIA RESERVA
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA, 
WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Jeśli ktoś już lubi wina ze 
szczepu Primitivo, to TEJ 
butelki nie trzeba specjalnie 
przedstawiać. To idealna 
propozycja na prezent, do 
mięsnej kolacji  i do picia solo, 
dla przyjemności.

CONTE DI 
CAMPIANO 
APPASSIMENTO 
IGT SALENTO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Produkcja z podsuszanych 
winogron nadaje temu 
winu złożony bukiet 
dojrzałych owoców z nu-
tami przypraw, czekolady 
i ziół. W smaku intensywnie 
owocowe o niskiej kwaso-
wości.

MESSER DEL 
FAUNO PRIMITIVO 
IGT PUGLIA, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Wino charakteryzuje się 
głębokim, rubinowym kolorem 
oraz intensywnym bukietem 
borówki i wiśni. W tle pojawiają 
się przyprawy. Bardzo soczyste 
w smaku.

48,77
65,03

44,71 32,51

59,99 brutto

79,99 brutto

54,99 brutto

39,99 brutto

netto
netto

netto
netto

No84

No85

No86

No87

wino na prezent

KALTERN PINOT 
GRIGIO 
DOC ALTO ADIGE , WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Pinot Grigio wyrosłe 
na południowych stokach 
Alp po wytłoczeniu urzeka 
zapachami kwiatów, 
limonki, ananasów 
oraz białych owoców. 
Świeże a nawet lekko 
mineralne i pikantne .

56,90
69,99 brutto

netto

No88
IL NERO DI 
CASANOVA 
IGT TOSCANA, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

Smak jagód i ciemnej 
czekolady tego wina 
powstaje w toku bardzo 
oryginalnego sposobu 
leżakowania – 9 miesięcy 
w beczkach z francuskiego 
dębu, 2 miesiące w kadzi 
I pół roku w butelkach.

ISOLE E OLENA
DOCG CHIANTI CLASSICO , 
WŁOCHY

750 ml | wytrawne | 

CZERWONE

To niezwykłe Chianti 
zachwyca intensywnością 
fiołków, róży i irysa, 
podkreślonych nutą 
trufli i leśnych jagód. 
Na podniebieniu smak 
soczystych wiśni, tytoniu, 
mięty i przypraw.

81,29 81,28
99,99 brutto 99,99 brutto

netto netto

No89 No90
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Wina premium
Są ekskluzywne, unikalne, tworzone z pasją. Często powstają w ograniczonych 

ilościach. Idealnie podkreślają wyjątkowe relacje. Takie wina poleca się 

na bardziej osobisty prezent oraz na świętowanie ważnych wydarzeń.

wino na prezent | premium

CHATEAU FRANC PIPEAU  
AC SAINT-EMILION GRAND CRU, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | czerwone

bordoska mieszanka trzech odmian: Merlota z Cabernet Franc i Cabernet Sauvignon. 
Wino ma aromat jagód, śliwek i czarnych porzeczek.

LA RESERVE DE MALARTIC 
AC PESSAC-LEOGNAN, FRANCJA

750 ml | wytrawne | czerwone

Drugie wino założonego w końcu XVIII wieku Chateau Malartic. 
W bukiecie dominują akcenty czerwonych owoców, kwiatów, dymu z nutami mineralnymi w tle.

LA CHAPELLE DE BAGES 
AC PAUILLAC, FRANCJA

750 ml | wytrawne | czerwone

Cabarnet Sauvignon z dodatkiem Merlot ma tu postać aromatu ciemnych owoców oraz przypraw: 
pieprzu i cynamonu. W smaku te akcenty się powtarzają. 

121,14

121,14

129,27

149 brutto

149 brutto

159 brutto

netto

netto

netto

No91

No92

No93
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BARON DE LEY SIETE VINAS RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino dla poszukujących czegoś niezwykłego, stanowi połącznie aż siedmiu szczepów białych  i czerwonych dających 
aromatyczny bukiet dojrzałych jagód, fiołka i róży oraz złożony, pełny smak.

DOMAINE FEVRE VAULORENT 
AC CHABLIS 1-ER CRU , FRANCJA

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Poza orzeźwiającymi cytrusami, wino wyróżnia się mineralnością. 
ma też słodkie akcenty wanilii i miodu, dzięki leżakowaniu w beczce.

DOMINIO DE ATAUTA 
DO RIBERA DEL DUERO, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Ciężkie, ciemnoczerwone i aromatyczne wino z północnej Hiszpanii, prawdziwie oryginalne, 
łączące w sobie aromaty rozmarynu, pieprzu i lawendy oraz nuty malin i jeżyn.

145,53

149,59

149,59

179 brutto

184 brutto

184 brutto

No94

No95

No96

HUGEL GEWüRZTRAMINER JUBILEE 
AC ALSACE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino ujmuje egzotycznym charakterem. Pachnie owocami tropikalnymi, 
brzoskwiniami i cynamonem. Jest bardzo aromatyczne.

L’AMARONE il LUSSURIOSO 
DOCG AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO,  WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | czerwone

Dobrze zbudowane wino. Poza dojrzałymi owocami, są w nim aromaty wanilii, tytoniu i lukrecji. 
Wino leżakowało 30 miesięcy w beczkach dębowych i kolejny rok - w butelkach. 

CERVARO DELLA SALA CHARDONNAY 
IGT UMBRIA, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino pochodzi ze znakomitej posiadłości. Wytwarza się je wyłącznie 
z  Chardonnay z małym udziałem Grechetto. Ma aromaty cytrusów, ananasa, słodkiej gruszki i wanilii.

153,66

161,79

226,83

189 brutto

199 brutto

279 brutto

No97

No98

No99

netto

netto

netto

netto

netto

netto
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LA SPINETTA GARRETTI 
DOCG BAROLO, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | czerwone

klasyczne Barolo pełne łagodnych i aksamitnych nut. Zapach wiśni, 
kwiatów i przypraw uzupełniony jest o smak truskawek.  

PINTIA  
DO TORO, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Eleganckie wino, po które można sięgnąć od razu lub poczekać z jego otwarciem kilka lat. 
Jest pełne owoców: wiśni, śliwek i jagód z akcentami lukrecji i orzechów.

ISOLE E OLENA CEPPARELLO 
IGT TOSCANA, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Doskonałe toskańskie wino, wysoko oceniane przez specjalistów, miękkie i owocowe w smaku. 
W zapachu wyróżniają się czerwone owoce, zwłaszcza wiśnie oraz przyprawy.

226,83

234,96

226,83

279 brutto

289 brutto

279 brutto

No100

No101

No102

wina na prezent  | premium

POGGIO ANTICO  
DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO, WŁOCHY

750 ml | wytrawne | czerwone

Brunello to prestiżowe włoskie wino, które słynie z dużego potencjału starzenia. 
Może być przechowywane nawet kilkadziesiąt lat. To jest aksamitne, o aromacie dojrzałych 

czerwonych owoców i przypraw.

CHRYSEIA 
DOC DOURO, PORTUGALIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Bardzo złożone i eleganckie wino w nowoczesnym stylu. Łączy portugalskie warunki produkcji 
z francuskim doświadczeniem. Aromaty jeżyn i wiśni w likierze doprawione są przyprawami i wanilią. 

ALION
DO RIBERA DEL DUERO, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino pochodzące z posiadłości należącej do Vega Sicilia, najbardziej prestiżowego producenta w Hiszpanii. 
W smaku lekko kwasowe z owocem wiśni, jeżyn, truskawek oraz lukrecji.

234,96

243,09

308,13

289 brutto

299 brutto

379 brutto

No103

No104

No105

netto

netto

netto

netto

netto

netto
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MASI MAZZANO 
DOCG AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Jest tu wyczuwalny bukiet aromatów malin i wiśni z pikantnymi przyprawami. 
W smaku wino jest delikatnie słodkie i jednocześnie kwasowe.

VEGA SICILIA VALBUENA 5 RESERVA
DO RIBERA DEL DUERO, HISZPANIA 

750 ml | wytrawne | czerwone

Dojrzewało minimum 5 lat w dębowych beczkach. Smakuje owocami leśnymi i wiśniami. 
Można w nim wyczuć zapach palonego dębu.

SOLAIA
IGT TOSCANA, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | czerwone

To supertoskan o bardzo małej produkcji. Wino jest starzone w beczkach przez 14 miesięcy 
a potem jeszcze przez rok w butelkach. Często mówi się o nim, że to najlepsze włoskie wino.

405,69

527,64

1056,10

499 brutto

649 brutto

1299 brutto

No106

No107

No108

wina na prezent  | premium

63 

netto

netto

netto
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40,64

65,03

44,71

73,16

49,99 brutto

79,99 brutto

54,99 brutto

 89,99 brutto

No112 BARON DE LEY MATURANA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA  

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Wyjątkowe i rzadko spotykane wino 
ze szczepu Maturana, o głębokiej niemal 

fioletowej barwie i bukiecie aromatów łączącym 
owoce, miętę i kakao oraz anyż.

No110 BARON DE LEY CLUB 
PRIVADO

DOCa RIOJA, HISZPANIA  

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Złożone, głębokie i eleganckie wino z Rioja 
o zapachu leśnych owoców z pieprzowymi 

i tytoniowymi nutami. Umiarkowana kwasowość 
i wyczuwalny waniliowy wpływ beczki.

No109 BARON DE LEY BLANCO 
SEMIDULCE 

DOCa RIOJA, HISZPANIA  

750 ml | półsłodkie | BIAŁE

To wino dla miłośników delikatnej 
słodyczy. Oprócz słodkiego smaku jest także 

orzeźwiające i owocowe. Nuty cytryny, 
ananasa, gruszki oraz jabłka to zasługa 

dwóch szczepów: Viura i Sauvignon Blanc.

No111 BARON DE LEY RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA  

750 ml | wytrawne | CZERWONE

20 miesięcy w beczce i 24 w butelce, 
nadaje winu głęboko czerwoną barwę, 

intensywny aromat owoców i kwiatów, 
oraz pozostający długo smak.

wina na prezent

netto netto

nettonetto
No109 No110 No111 No112 
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40,64

52,84

52,84

81,29

49,99 brutto

64,99 brutto

64,99 brutto

 99,99 brutto

No116 LUIGI BOSCA DE SANGRE 
MENDOZA, ARGENTYNA  

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Wino jest stworzone przez rodzinę, 
która przyczyniła się do powstania

  DOC w Argentynie. wino 
De Sangre jest eleganckie. 

Ma nuty owoców a także słodkich 
przypraw i tytoniu.

No114 LA LINDA SMART BLEND
MENDOZA, ARGENTYNA 

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Wino z Argentyny o owocowym stylu 
z przewagą czereśni i jagód. Tym razem 

nie chodzi o Malbec - najpopularniejszą 
odmianę w tym kraju. La Linda Smart Blend 

to mieszanka trzech czerwonych szczepów 
winorośli: Cabernet Sauvignon, Syrah i Tannat.

No113 LA LINDA MALBEC 
MENDOZA, ARGENTYNA

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Wiśnie, jeżyny oraz lekko ostry, 
pikantny smak - tak prezentuje się 

argentyński Malbec pod marką
 La Linda. 

No115 LA LINDA HIGH VINES 
MENDOZA, ARGENTYNA  

750 ml | wytrawne | BIAŁE

To Sauvignon Blanc w porównaniu 
do popularnego nowozelandzkiego 

odpowiednika, w ciepłym klimacie 
jak Argentyna, oferuje więcej 

dojrzałych owoców.

wina na prezent

netto

netto

netto
netto

No113 No114 No115 No116 
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69,10

153,66

92,68

243,09

84,99 brutto

189 brutto

114 brutto

299 brutto

No120 J. DROUHIN MEURSAULT 
AC MEURSAULT, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wino łączy świeżość ze słodkim 
zapachem miodu i wanilii. W smaku może 
przypominać bułeczki maślane. Takiego 

charakteru nabrało dzięki leżakowaniu 
przez 12 miesięcy w beczce.

No118 J. DROUHIN CHABLIS 
VAUDON 

AC CHABLIS, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Chablis z posiadłości Moulin de Vaudon, 
białe wino z Burgundii, które stanowi 

klasę samą w sobie – wytrawne, orzeźwiające 
i nieco mineralne.

No117  J. DROUHIN LAFORET 
AC BOURGOGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | CZERWONE

Pinot Noir z Burgundii, wytwarzany 
przez uznaną francuską winiarnię 

Josepha Drouhin’a, zachwyca 
delikatnością i pełnym owocowej 

soczystości smakiem.

No119 J. DROUHIN CHABLIS 1-ER 
CRU MONTMAINS 
AC CHABLIS 1-ER CRU, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | BIAŁE

Wytrawne Chablis wyższej klasy. 
Pochodzi z ręcznie zbieranych winogron 

na starannie wyselekcjonowanych parcelach 
północnej Burgundii.

wina na prezent

netto netto

nettonetto

No117 No118 No119 No120
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48,77

81,29

81,29

81,29

59,99 brutto

99,99 brutto

99,99 brutto

99,99 brutto

No124 FAMILLE HUGEL 
PINOT GRIS CLASSIC   

AC ALSACE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

wino mocne i skoncentrowane 
z potencjałem do długiego 

przechowywania.

No122 FAMILLE HUGEL 
RIESLING CLASSIC 

AC ALSACE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Bukiet jest zdominowany przez owoce: 
gruszki i cytryny oraz uzupełniony nutą 

mineralną. Wino o zdecydowanie łagodnym 
charakterze i typowym dla Alzacji smaku.

No121 GENTIL HUGEL 
AC ALSACE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

W 1992 roku rodzina Hugel stworzyła pierwsze 
wino o nazwie Gentil, nawiązując do starej 

alzackiej tradycji win z najlepszych szczepów. 
Lekkie i pełne owoców egzotycznych. 

No123 FAMILLE HUGEL 
GEWÜRZTRAMINER CLASSIC

AC ALSACE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Bardzo aromatyczne wino, kuszące owocami 
liczi, moreli i płatków róży oraz wschodnimi 

przyprawami. Doskonałe zarówno do picia 
samodzielnie jak i z orientalnymi potrawami.

wina na prezent

netto netto

nettonetto

No121 No122 No123 No124 
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40,64

56,90

40,64

81,29

49,99 brutto

69,99 brutto

49,99 brutto

99,99 brutto

No128 SANTA CAROLINA 
RESERVA DE FAMILIA   

DO VALLE DEL MAIPO, CHILE  

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino ma aromaty czarnej porzeczki, 
konfitury z jagód, wiśniówki, gorzkiej 

czekolady, tytoniu i wanilii.

No126 SANTA CAROLINA 
RESERVA MERLOT

VALLE DE COLCHAGUA

750 ml | wytrawne | czerwone

Intensywny, chilijski Merlot, który 
dojrzewał przez 9 miesięcy w beczkach 

z francuskiego i amerykańskiego dębu czemu 
zawdzięcza  malinowy kolor oraz aromat 

porzeczek i cynamonu.
 

No125 SANTA CAROLINA 
RESERVA CARMENERE

 VALLE RAPEL, CHILE

750 ml | wytrawne | czerwone

Carmenere to szczep najbardziej kojarzący 
się z winami Chile, to zaś wino stanowi klasykę 

samą w sobie – mocne i intensywne w smaku, 
z aromatami wanilii i owoców.

No127 SANTA CAROLINA 
GRAN RESERVA CARMENERE

VALLE DE RAPEL, CHILE  

750 ml | wytrawne | czerwone

To przykład klasycznej interpretacji carmenere 
w chile. Wino przez rok dojrzewało w małych, 

francuskich, dębowych beczkach. Ma intensywne 
aromaty owocowe z przyprawami korzennymi, 

wanilią i cynamonem.

wina na prezent

netto netto

nettonetto

No125 No126 No127 No128 
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48,77

69,10

81,29

324,39

59,99 brutto

84,99 brutto

99,99 brutto

399 brutto

No132 TIGNANELLO  
IGT TOSCANA, WŁOCHY  

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino należy do tzw. supertoskanów. 
To wybitne wina, wymykające się przyjętym 
klasyfikacjom. To ma aromat czerwonych 

owoców i słodkich przypraw.

No130 PEPPOLI
DOCG CHIANTI CLASSICO

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino tworzą trzy szczepy winorośli: 
Sangiovese, Merlot i Syrah. 
Poza aromatami owoców, 

są tu także nuty beczki, w której 
wino spędziło 9 miesięcy.

 

No129 VILLA ANTINORI BIANCO 
IGT TOSCANA, WŁOCHY  

750 ml | wytrawne | białe

To lekkie, orzeźwiające wino włoskie, 
a przy tym eleganckie. 

W jego smaku i aromacie nie brakuje 
egzotycznych owoców.

No131 VILLA ANTINORI ROSSO 
IGT TOSCANA, WŁOCHY  

750 ml | wytrawne | czerwone

Bardzo ciekawe toskańskie wino stanowiące 
połączenie charakterystycznego 

dla tej części Włoch szczepu Sangiovese 
z międzynarodowymi klasykami: 

Cabernet, Merlot, Syrah.

wina na prezent

netto netto

nettonetto

No129 No130 No131 No132
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56,90

48,77

69,10

186,18

69,99 brutto

59,99 brutto

84,99 brutto

229,00 brutto

No136 MASI AMARONE 
COSTASERA CLASSICO  

DOCG AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO, WŁOCHY   

750 ml | wytrawne | czerwone

Wino, którego nie sposób zapomnieć – 
wyprodukowane w regionie Valpolicella według 
ścisłych, starych reguł wymagających suszenia 

winogron aż do połowy grudnia. W efekcie mamy 
ciemnorubinowe w kolorze wino o doskonałej 

harmonii kwasowości i tanin.

No134 MASI CAMPOFIORIN 
IGT ROSSO DEL VERONESE, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | czerwone

Campofiorin to pewniak wyprodukowany 
z wysokiej jakości podsuszanych winogron 

z lokalnych szczepów z okolic Werony. 
Może leżakować nawet 15 lat.

 

No133 MASI MASIANCO 
IGT VENEZIE, WŁOCHY  

750 ml | wytrawne | białe

Wino z regionu Wenecji skomponowane 
przy wykorzystaniu szczepu Pinot Grigio. 

Dzięki temu kusi świeżością, lekkością 
oraz zapachem słodkich owoców.

 

No135 MASI VALPOLICELLA 
BONACOSTA 

DOC VALPOLICELLA CLASSICO

750 ml | wytrawne | czerwone

Uniwersalne włoskie wino. 
Charakteryzuje się skoncentrowanym 

owocem z łagodnymi taninami. 
Nadaje się zarówno na prezent, 

jak i na co dzień.

wina na prezent

netto netto

nettonetto

No133 No134 No135 No136 
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Szampany
i wina musujace

Bąbelki pasują do każdej uroczystości. Podkreślają wyjątkowy 

charakter chwili i służą do wznoszenia toastów. 

Zajmują także szczególne miejsce wśród prezentów. 

Wina musujące są przecież eleganckie.

PROSECCO 
EXTRA DRY 
DOC TREVISO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | białe

Klasyczna elegancja 
oryginalnego Prosecco 
o posmaku owoców. 
Pobudza zmysły odświeża-
jącą słodyczą i akcentami 
białych kwiatów.

PROSECCO 
EXTRA DRY
SCUDO ARGENTO 
DOC TREVISO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | białe

W jego aromacie da się 
wyczuć nuty akacji. 
To bardzo orzeźwiające 
i eleganckie wino.

MUCHA 
PROSECCO  
DOC TREVISO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | białe

Niebanalna etykieta 
wina może przykuwać 
uwagę. Jego zawartość 
to tradycyjne prosecco 
o smaku cytrusów 
i zapachu białych kwiatów.

PROSECCO 
SCUDO ORO BRUT 
DOC TREVISO, WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | białe

Bardzo lekkie i owocowe 
wino musujące z nutami
i kwiatów i owoców. 
Drobne bąbelki łączą 
przyjemną słodycz 
z orzeźwiającą kwasowością.

28,45

36,58

32,51

40,64

34,99 brutto

44,99 brutto

39,99 brutto

49,99 brutto

netto

netto

netto

netto

No137

No139

No138

No140
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BEPIN DE ETO 
FLAVE ROSATO 
WŁOCHY  

750 ml | wytrawne | 

różowe

Różowy wariant włoskiego 
musującego wina 
w przepięknym opakowaniu, 
lekkie, orzeźwiające 
i pełne owocowych 
smaków grapefruita, liczi, 
brzoskwini i ananasa.

 

MASI MOXXE 
WŁOCHY

750 ml | wytrawne | białe

Część winogron do Masi 
Moxxe zanim trafi do 
produkcji podsusza się 
przez ok. 3 tygodnie. Dzięki 
temu wino jest nieco 
słodkie i ma owocowy 
charakter. Jest lekko 
musujące.

CHAMPAGNE 
JEAN DE LA 
FONTAINE 
BRUT 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

Szampan o intensywnym 
aromacie pieczonych 
jabłek, cytryn, migdałów 
i kwiatów połączonych 
z mineralnością i kremową 
fakturą.

MARCHESE 
ANTINORI 
CUVEE ROYALE
DOCG Franciacorta, 
WŁOCHY 

750 ml | wytrawne | białe

To białe, musujące wino 
z Włoch o aromacie 
brzoskwiń, jabłek, moreli 
oraz tostów. Idealne 
jako aperitif oraz na 
uroczyste okazje.

52,84

56,90

81,29

100,81

64,99 brutto

69,99 brutto

99,99 brutto

124,00 brutto

netto

netto

netto

netto

No141

No142

No143

No144

wina musujące i szampany

LACOMBE 
GRANDE CUVEE 
BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

Lacombe to niewielki, 
a przez to oryginalny 
producent z serca Szampa-
nii. W aromacie maślane 
a w ustach morelowe, 
delikatne i orzeźwiające.

LALLIER BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

Początkowo delikatny 
aromat rodzi świeże nuty 
cytrusowe i kwiatowe. 
Doskonały szampan za-
chwycający nutami śliwek 
i miodu akacjowego oraz 
kremową konsystencją.

145,53 202,44179 brutto

249 brutto

netto
netto

No145 No146
LALLIER EXTRA 
DOSAGE
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

Szampan o lekko maślanym 
i morelowym zapachu oraz 
smaku harmonijnie łączą-
cym słodycz i wytrawność.

LALLIER GRAND 
CRU ROSE BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | różowe

Subtelny, różowy szampan 
w aromacie i smaku 
charakteryzujący się 
malinami i truskawkami.

210,57 226,83
259 brutto 279 brutto

netto netto

No147 No148
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DOM PERIGNON 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Jedna z najbardziej prestiżo-
wych marek –  Dom Perignon 
jest szampanem na szczególne 
okazje. Wino pachnie pralinami, 
cytryną i suszonymi figami.

714,63
879 brutto

netto

No149

MOËT & 
CHANDON 
BRUT IMPERIAL 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Na podniebieniu 
intensywne zielone jabłka 
i owoce cytrusowe ze 
świeżymi nutami 
mineralnymi i białymi 
kwiatami. 

MOËT & CHANDON 
NECTAR IMPERIAL  
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | półsłodki | białe

Aromat owoców 
egzotycznych, ananasa 
i mango, a także wyczuwalne 
mirabelki, morele i wanilia. 
Na końcu pojawia się 
orzeźwiający grapefruit.

MOËT & 
CHANDON 
ROSE IMPERIAL 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | 

różowe

Intensywny bukiet pełen 
owoców: truskawek, malin 
i wiśni. Są w nim jeszcze 
nuty płatków róży i pieprz. 
W smaku czuć brzoskwinie 
i jagody.

161,79 178,05

202,44

199 brutto 219 brutto

249 brutto

netto netto

netto

No150 No151

No152
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Gosset 
Extra Brut 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Wino ma zapach 
gruszek oraz białych 
kwiatów, zwłaszcza 
akacji. W smaku oferuje 
brzoskwinie i mirabelki. 
To świeże i subtelne wino. 
Stworzone z myślą o tych, 
którzy uwielbiają takie 
orzeźwiające szampany. 

178,05
219 brutto

netto

No153

wina musujące i szampany

Gosset Grand 
Rose Brut
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | różowe

To eleganckie wino musujące. 
Szampan jest delikatny 
i zmysłowy. Ma nuty dzikich 
truskawek z jagodami.

267,48
329 brutto

netto

No154

Gosset to dom szampański, którego historia sięga 1584 roku. 

Wtedy jeszcze Pierre Gosset tworzył wina spokojne, głównie czerwone.

szampany Gosset mają swój unikalny styl. 

Wyróżniają się bardzo dużą, naturalną świeżością.

katalog świąteczny 
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Gosset Grande 
Reserve Brut 
AC CHAMPAGNE, FRANCJA 

750 ml | wytrawne | białe

Już sam zapach szampana 
jest bardzo obiecujący. 
Ma aromat dojrzałych 
czerwonych porzeczek, 
suszonych owoców 
i piernika. W smaku wino 
jest łagodne i świeże. 

218,70
269 brutto

netto

No155
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GOSSET CELEBRIS VINTAGE 2007 
EXTRA BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

zrównoważony i złożony szampan rocznikowy. 
Rok 2007 zapisał się dość nietypowo. Zima, 
choć była ponura, wietrzna i mokra, była 
stosunkowo łagodna, z kolei wiosna dość gorąca. 
Sam szampan też jest wyjątkowy. Jego świeże aromaty 
ocieplają się i łagodnieją w kieliszku. Ujawnia się 
w nim delikatny smak mięty, a nawet lekko pikantne 
przyprawy. Jest bardzo orzeźwiający i owocowy.

GOSSET 
GRAND MILLESIME 
2006 BRUT
AC CHAMPAGNE, FRANCJA

750 ml | wytrawne | białe

Bardzo świeży i wyrazisty szampan 
o zapachu białych kwiatów i owoców, 
takich jak: gruszka, śliwka i mirabelka. 
To eleganckie, rześkie wino musujące 
z posmakiem cytrusów.

568,29300,00 699 brutto

369 brutto

netto
netto

No157No156

Wina
 wzmacniane

To szczególne trunki łączące w sobie elegancję 

i oryginalność win oraz wyjątkowe smaki i aromaty. 

Ich potencjał do leżakowania przez długie lata doskonale podkreśla, 

że to wyjątkowy prezent dawany z myślą o długotrwałej i silnej relacji.  

VINHO MADEIRA 
MEIO DOCE 3YO 
MADEIRA, PORTUGALIA

750 ml | półsłodkie | 

czerwone

To wzmacniane wino 
z portugalskiej wyspy 
Madera. Jest  delikatnie 
słodkie oraz gęste, o smaku 
dżemu morelowego, suszo-
nych owoców, fig, 
miodu i karmelu.

ALVARO DOMECQ 
SHERRY CREAM 
ARANDA  
JEREZ, HISZPANIA

750 ml | półsłodkie | białe

Sherry to popularne wino 
wzmacniane z Hiszpanii. 
Cream Aranada ma umiarko-
wanie słodki smak. Wyczuwal-
ne są w nim dojrzałe owoce, 
rodzynki i orzechy.

48,77 52,84
59,99 brutto 64,99 brutto

netto netto

No158 No159
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GRAHAM’S 
LBV PORT 
porto, portugalia

750 ml | słodkie | 

CZERWONE

LBV oznacza Late Bottled 
Vintage, czyli poźno 
butelkowane. Podczas gdy 
klasyczne porto leżakuje 
2 lata w beczkach i rok 
w butelce, to butelkuje się 
kiedy osiąga od 4 do 6 lat. 
Jest wówczas gotowe do 
picia. To słodkie i owocowe 
wino wzmacniane.

SIX GRAPES 
GRAHAM’S PORT
porto, portugalia

750 ml | słodkie | czeRWONE

Wino, które świetnie nadaje 
się na podarunek – Six Grapes 
zdobył 7 złotych medali 
w ciągu ostatnich dwóch 
dekad na prestiżowych, 
międzynarodowych 
konkursach winiarskich. 
Doskonale łączy słodycz, 
moc i aromaty śliwek, 
czereśni i czekolady.

77,23 81,29
94,99 brutto 99,99 brutto

netto netto

No160
No161

wina wzmacniane katalog świąteczny 

GRAHAM’S 10 YEARS OLD 
TAWNY PORT
porto, portugalia

750 ml | słodkie | czerwone

Wino wzmacniane jest mieszanką starszych 
win gwarantujących złożoność aromatów 
i smaków oraz młodszych, przynoszących 
świeżość. Słodkie, orzechowo-czereśniowe, 
doskonale komponuje się z czekoladą.

113,01
139 brutto

netto

No162
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Alkohole mocne
Alkohole mocne coraz odważniej wpisują się w świąteczny klimat. 

Doskonale nadają się do picia w towarzystwie i na prezent. 

Oferujemy Państwu zarówno uznane marki, 

jak i niespotykane nigdzie indziej smaki. 

STAG HUNTER 
BLENDED SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Stag Hunter jest mieszanką 
whisky słodowej jęczmien-
nej oraz whisky produko-
wanej z innych zbóż. 
W zapachu pozostają deli-
katne nuty słodowe oraz 
kwiatowe, na podniebieniu 
jest delikatna.

FIREAN OLD 
RESERVE
BLENDED SCOTCH WHISKY

700 ml |

Firean jest mieszanką whisky 
typu barley malt (jęczmienna 
słodowa) pochodzących z 
regionów Highland i Spey-
side oraz whisky typu grain 
(zbożowa) pochodzących 
z Highland i Lowland. 
Dojrzewa w beczkach 
po bourbonie. Ma charakter 
lekko torfowy, dymny, zrów-
noważony delikatną nutą 
kwiatową. W smaku złożona 
z wyczuwalną, ale bardzo 
delikatną nutą torfu.

65,0352,84
79,99 brutto64,99 brutto

nettonetto

No163

No164

katalog świąteczny 
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ANTIQUARY 
BLENDED SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Dominuje zapach wanilii, 
pomarańczy, cytryny 
z lekkim dymnym tłem. 
W ustach świeża.

ANTIQUARY 12 YO
BLENDED SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Whisky dojrzewa w specjalnie  
wyselekcjonowanych beczkach 
dębowych. Powstaje przy użyciu 
whisky single malt i grain whisky, 
które dojrzewały minimum 12 lat. 
Jest zbalansowana, w zapachu 
dominują nuty dymne, ziemiste 
z aromatem cytrusowym. 

ANTIQUARY 21 YO 
BLENDED SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Ta premium blended scotch whisky 
powstała ze zmieszania ponad 30 róż-
nych whisky typu single malt i grain. 
Każda z nich dojrzewała minimum 
21 lat. W aromacie wyczuwalne nuty 
toffi zmieszane z owocami pomarań-
czy i cytryny. Na podniebieniu łagod-
na, z wyczuwalną słodyczą 
i przyprawami korzennymi. 

73,16

96,75

316,26

89,99 brutto

119 brutto

389 brutto

netto

netto

No165 No166

No167
TOMATIN LEGACY
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Czas spędzony przez Tomatin Legacy 
w dwóch rodzajach beczek – po bourbonie 
i w nowej beczce – zaowocował bogatym 
aromatem wanilii, ptasiego mleczka, 
ananasa i cytryny. W ustach delikatna 
z wyczuwalnym smakiem sorbetu 
limonkowego, jabłek i biszkoptów. 

TOMATIN 12 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Tomatin 12 YO to bardzo delikatna 
whisky dojrzewająca w beczkach 
po bourbonie i sherry. Bogaty 
i owocowy aromat otwiera paletę 
zapachów, wśród których dominują 
dojrzałe jabłka, gruszki i orzechy.

108,94

137,40

134 brutto

169 brutto

netto

netto

No168

No169
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TOMATIN CASK 
STRENGHT 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Dojrzewa w beczkach 
po bourbonie i sherry oloroso. 
Pachnie karmelem, ciasteczkami 
imbirowymi. W smaku wyczuwalna 
skórka chleba i marcepan, 
ma lekko pikantne zakończenie.

TOMATIN 18 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Wiele zdobytych nagród 
potwierdza światową klasę 
tego single malta. Dojrzewa 
w beczkach po sherry oloroso, 
dzięki czemu uzyskuje bogaty 
zapach w którym dominują 
aromaty miodu, drewna 
dębowego, cytrusów 
i gorzkiej czekolady

TOMATIN 14 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml |

szkocka whisky single malt, 
która przez 12 lat dojrzewa 
w beczkach po Bourbonie, 
a następnie na 18-24 miesiące 
trafia do beczek, w których 
minimum 50 lat leżakowało 
Porto od znanej rodziny 
winiarskiej Symington. 
Na podniebieniu dominują 
morele, śliwki, rodzynki, figi, 
cynamon.
 

178,05
194,31

275,61

219 brutto

239 brutto

339 brutto

netto
netto

netto

No170
No171

No172

TOMATIN 36 YO 
HIGHLAND  SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Whisky 36-letnia to produkt zaliczany 
do najwyższej klasy gatunku. Dojrzewa 
w beczkach po sherry oloroso i bourbonie. 
W zapachu dominują owoce tropikalne. 
Na podniebieniu jest łagodna, wręcz 
kremowa w konsystencji. Jest wypuszczana 
do sprzedaży w małych partiach.  Pierwsza 
emisja miała miejsce w czerwcu 2015 roku 
i wynosiła 800 butelek.

TOMATIN 1988 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml |  

Dojrzewa w beczkach po porto tawny oraz sherry 
oloroso. W aromacie bardzo złożona, wyczuwalne 
są zapachy ananasa, wanilii, płatków róży oraz 
toffi i przypraw. Na podniebieniu prawie kremowa 
konsystencja ze smakami przypominającymi świeże 
owoce – maliny, truskawki, kandyzowane owoce, 
miód i przyprawy, A Po chwili orzechy włoskie.

852,85

2356,91

1049 brutto

2899 brutto

netto

netto

No173

No174
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CU BOCAN 
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Produkcja roczna wynosi tylko 60 tys litrów. Powstaje ze zmieszania 
whisky leżakującyh w nowym dębie oraz w beczkach po bourbonie 
i sherry. Cu Bocan – nazwa legendarnej postaci z piekła rodem 
zamieszkującej lasy i wrzosowiska okolic Tomatin. 
W bukiecie dominuje zapach kokosów, śmietany, pietruszki i kolendry. 
Po chwili uwydatnia się aromat dymu, limonki, grejpfruta, mandarynki, 
migdałów i anyżu. Na podniebieniu początkowo wydaje się łagodna, 
ale po chwili rozbudowuje się gama smaków kojarzonych z miodem, 
goździkami, cynamonem i anyżem.

145,53
179 brutto

netto

No175

highland queen 
majesty classic 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml |

Highland Queen Majesty Classic jest 
doskonałą whisky wprowadzającą 
w świat single malt’ów. Aromat 
owoców, głównie cytrusowych 
z nutą kwiatową. Na podniebieniu 
wyczuwalne akcenty delikatnej 
taniny ze słodkim zakończeniem.

100,81
124 brutto

netto

No176

highland queen majesty 
16 yo
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml |  

Zapach bardzo bogaty, wyczuwalne nuty 
suszonych owoców, czekolady i przypraw 
korzennych, a także lukrecji, ciasteczek 
maślanych i czarnego bzu. W smaku 
wyczuwalne słodkie nuty toffi uzupełnione 
nutą dymu. Długotrwały smak.

highland queen majesty 
12 yo 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Słodki, subtelny, delikatny aromat 
kwiatowy z dodatkowo wyczuwalnym 
zapachem jabłek i gruszek. W tle pojawiają 
się nuty przypraw korzennych. 
Na podniebieniu jedwabista tekstura 
uzupełniona słodkawym smakiem.

149,59

121,14

184 brutto

149 brutto

netto

netto

No178

No177
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OLD 
BALLANTRUAN
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Ci, którzy poszukują w whisky 
zdecydowanych akcentów 
i dymnego charakteru 
nie zawiodą się na Old 
Ballantruan. Na jej smak 
składają się torf, świeże 
cytrusy oraz orzechy. Dymny 
aromat równoważony jest 
zapachem kwiatów, dzięki 
czemu polubią ją fani również 

delikatnych whisky.

234,96

169,92

289 brutto

209 brutto

netto

netto

No180

No179

OLD BALLANTRUAN 10YO
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml |

Old Ballantruan w wersji 10-letniej to wysokiej 
klasy prezent, który warto zrobić także sobie. 
Wszystko przez znakomite połączenie dymu 
torfowego z nutą śmietany kremówki. Nawet 
miłośnicy zdecydowanie lżejszych whisky 
powinni zafundować sobie taką przyjemność. 
Może się okazać, że lubią również takie dymne 
szkockie single malty.

alkohole mocne | whisky

TOMINTOUL 10YO
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

10-letnia whisky Tomintoul 
to propozycja dla każdego. 
Jest uniwersalną kompozycją 
słodyczy i orzeźwienia, 
a do tego ma jeszcze aromat 
kwiatowy. Cytrusy, miód 
oraz wrzosy na końcu 
doprawione są lekką 
pikantnością. 

TOMINTOUL 12YO
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Whisky leżakowała w beczkach 
po Sherry, stąd jej słodki posmak. 
Podobnie jest z aromatem.  
Z kieliszków uwalnia się zapach 
wanilii, migdałów oraz rodzynek.

TOMINTOUL TLATH
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Przekonaj się, czym jest delikatność 
według Szkotów. To właśnie oznacza 
nazwa whisky - Tlath. Poza łagodnym 
charakterem można spodziewać się 
w niej jeszcze nut toffi, wanilii, 
mięty oraz pomarańczy. W smaku 
jest jednocześnie gęsta i lekka. 
To obowiązkowa pozycja dla osób, 
które rozpoczynają swoją przygodę 
z whisky.

145,53
218,70

129,27

179 brutto

269 brutto

159 brutto

netto
netto

netto

No182

No183

No181
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TOMINTOUL 14YO 
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Łagodny aromat, kwiaty, 
słodycz - tak prezentuje się 
14-letnia whisky Tomintoul. 
Jest delikatna o subtelnych 
akcentach wanilii, a także 
pieprzu. Nadaje się na każdą 
okazję lub po prostu 
do delektowania się tak 
rewelacyjną kompozycją.

TOMINTOUL 16YO 
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml |  

16 - letnia whisky Tomintoul 
to absolutny pewniak 
w dziedzinie świątecznych 
upominków. Ma na koncie wiele 
wyróżnień i medali, co tylko 
potwierdza jej znakomitą jakość. 
Gwarantuje doznania owocowe  
z dodatkiem orzechów, wanilii 
i korzennych przypraw.

TOMINTOUL 15YO 
PORTWOOD 
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Charakteryzuje się akcentami 
jeżyn, truskawek i cukierków 
toffi z dodatkiem przypraw 
korzennych. Elegancki 
i wyjątkowy prezent.

226,83 230,89

381,30

279 brutto
284 brutto

469 brutto

netto netto

netto

No184 No185

No186

TOMINTOUL 1976 
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Whisky ta pojawiła się 
na rynku w 2007 roku. 
Została doceniona przez 
najsłynniejszego krytyka 
whisky - Jim’a Murray’a 
i zdobyła złoty medal 
podczas International 
Wine & Spirits Competition. 
W jej aromacie są: banany, 
ananas, kokos, miód, cynamon 
oraz odrobina dębu. W smaku 
whisky jest świeża, owocowa, 
delikatnie słodka z nutami 
rodzynek, marcepanu, imbiru.

TOMINTOUL 21YO  
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Whisky o aromatach 
kwiatów pomarańczy, 
świeżo skoszonego siana, 
miodu i orzechów. Jest 
łagodna, słodka, z lekko 
pikantnymi nutami. W smaku 
można wyczuć: jabłka, 
gruszki, wanilię i karmel.

1543,90527,64
1899 brutto649 brutto

nettonetto

No188

No187
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TOMINTOUL 25YO 
SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

Szkocka destylarnia 
Tomintoul słynie z bardzo 
delikatnych, łagodnych 
whisky. Jej właściciele uważają, 
że to zasługa krystalicznie 
czystej wody pochodzącej 
ze źródła Ballantruan. 
Ta 25-letnia whisky jest 
kremowa, miękka, ze słodkimi 
nutami toffi.

1113,01
1369 brutto

netto

No189

GLENCADAM 
10 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY

700 ml | 

To świeża, delikatna 10-letnia 
whisky. Ma na swoim koncie 
wiele wyróżnień, między 
innymi: srebrny medal 
podczas International 
Wine & Spirits Competition 
oraz International Spirits 
Challenge, a także wysoką 
ocenę Jim’a Murray’a: 94,5 
na 100 punktów. Jest lekko 
ziołowa i słodka z nutami 
wanilii i owoców.

GLENCADAM 
18 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

18-letnia Glencadam 
ma dość ciemny kolor, 
który zawdzięcza jedynie 
naturalnym procesom 
produkcji. Jak każda whisky 
z oferty producenta, 
również ta nie jest barwiona 
karmelem. Jej smak przypomina 
przyjemną, kremową 
konsystencję ale jest też 
orzeźwiająca i cytrusowa.

GLENCADAM 
25 YO 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

700 ml | 

Whisky pochodzi ze szkockiej destylarni 
z regionu Highland. Nie jest filtrowana 
na zimno ani barwiona karmelem. Dzięki 
temu zachowuje swój naturalny smak 
i aromat. W tym przypadku, w whisky są 
wyczuwalne orzechy, czerwone owoce 
i cytrusy. Na końcu pojawia się też miód 
i przyprawy.

169,92 486,99

1300

209 brutto
599 brutto

1599 brutto

netto netto

netto

No190 No191

No192
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THE WHISTLER 
5 YO DOUBLE 
WOOD
IRISH SINGLE MALT WHISKEY 

700 ml | 

Whisky dojrzewała 5 lat 
w dwóch beczkach: po 
Bourbonie i po Sherry 
Oloroso. Dzięki temu jest 
delikatnie słodka. Ma też 
akcenty cytrusów i sprawia 
wrażenie kremowej kon-
systencji. Orzeźwienie 
przeplata się tu z miodem.

137,40
169 brutto

netto

No193

THE WHISTLER 
WHISKEY 7YO 
NATURAL CASK 
STRENGHT 
IRISH SINGLE MALT WHISKEY

700 ml | 

W zapachu wyrażnie zaznacza się 
karmel z dodatkiem skórki pomarań-
czowej oraz czerwonych jabłek. 
W smaku wyczuwalne owoce 
cytrusowe, solony karmel.

THE WHISTLER 
IRISH WHISKEY 10 YO
IRISH SINGLE MALT WHISKEY

700 ml | 

Aromat miodu i wanilii z dodat-
kiem owoców takich jak dojrzałe 
gruszki i zielone jabłko. W ustach 
ponownie dominują owoce grusz-
ki i jabłka z dodatkiem wanilii. 
Na końcu pojawia się słodkie toffi.

THE WHISTLER 
IRISH WHISKEY 7 YO
THE BLUE NOTE
IRISH SINGLE MALT WHISKEY

700 ml | 

Zapach cytrusów, karmelu, 
owoców z dominującą porzeczką 
i owocami leśnymi. Na podniebie-
niu lekko garbnikowa, przebija 
się słodycz dojrzałych owoców 
porzeczki oraz cytrusów.

218,70267,48
269 brutto

329 brutto

nettonetto

No195No194

194,31
239 brutto

netto

No196
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JIMSHER 
BRANDY CASK  
BLENDED WHISKY, GRUZJA

700 ml | 

Whisky typu blended 
dojrzewająca w beczkach  
po gruzińskiej brandy. 
to aromatyczny trunek 
odznaczający się zapachem 
suszonych owoców, 
dojrzałych brzoskwiń, 
rodzynek i wanilii. Na 
podniebieniu urzeka 
oleistą fakturą i smakiem 
pieczonych jabłek, miodu, 
orzechów oraz dębu.  
Finisz jest długi i przyjem-
nie rozgrzewający.

JIMSHER 
SAPERAVI CASK  
BLENDED WHISKY, GRUZJA

700 ml |  

Whisky dojrzewająca 
w beczkach po czerwonym  
winie – Saperavi. Jest lekka 
i zwiewna z subtelnym 
aromatem wiśni, kwiatów 
polnych, jabłek i cynamonu. 
W smaku odkryjemy nuty 
brzoskwiń, słodkich 
przypraw, rodzynek oraz 
ziaren zbóż. Finisz jest 
długi, delikatnie pikantny, 
z lekko dębowym akcentem. 

76,42 80,49
94,00 brutto

99,00 brutto

netto
netto

No198 No199

OSOKYE No54
SINGLE MALT WHISKY, 
FRANCJA

700 ml | 
To wyjątkowy produkt - 
whisky produkowana 
w limitowanych wersjach 
przez znanego, prestiżowe-
go producenta koniaków: 
Godet. Osokyé Whisky 
to alkohol typu single 
malt bez dodatku torfu. 
Dojrzewa w trzech 
rodzajach beczek, 
w tym beczce z amerykań-
skiego dębu Ma słodkie 
nuty wanilii. 

J.A. BACZEWSKI
WHISKY
BLENDED WHISKY, AUSTRIA

700 ml | 

Whisky produkowana 
według autorskiego przepi-
su blendowania – powstaje 
w wyniku kupażowania 
różnych rodzajów whisky. 
Dojrzewanie w dębowych 
beczkach sprawia, że whisky 
Baczewskiego charakte-
ryzuje się bursztynowym 
kolorem, lekko słodkawym 
i wyjątkowo delikatnym 
smakiem oraz subtelnym 
aromatem. 

218,7067,47
269 brutto

82,99 brutto

nettonetto

No200No197

OMAR BOURBON 
CASK 
TAIWANESE SINGLE MALT

700 ml | 

Whisky dojrzewa w beczkach 
po bourbonie. Pachnie skórką 
pomarańczową, wanilią, 
cynamonem i kokosem. 
W smaku akcenty mlecznej 
czekolady, toffi i dojrzałych 
bananów. Finisz jest miodowy, 
z nutą owoców tropikalnych 
i posmakiem jęczmienia.

OMAR SHERRY CASK 
TAIWANESE SINGLE MALT

700 ml |  

Whisky dojrzewa w beczkach po 
hiszpańskim winie wzmacnianym 
sherry. Odznacza się aromatem 
migdałów, rodzynek i orzechów 
laskowych. Trunek o przyjemnej, 
kremowej fakturze. W smaku 
wyczuwalne są suszone owoce, 
goździki, cynamon i orzechy. 
Delikatny, wręcz subtelny finisz 
zdominowany jest przez słodkie 
przyprawy, dąb i suszone owoce.

YAMAZAKURA
BLENDED WHISKY, JAPONIA

700 ml | 

Japońska whisky typu 
Blended wytworzona 
w destylarni Sasanokawa 
Shuzo, W zapachu pojawiają 
się aromaty kwiatów 
pomarańczy oraz nuty 
drewna i ziemi. W smaku 
bogata. 

283,74
308,13

202,44

349 brutto

379 brutto

249 brutto

netto

netto

netto

No202

No203

No201
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KAMIKI 
BLENDED MALT WHISKY, JAPONIA

500 ml | 

Nazwa whisky pochodzi od 
słów: Kami czyli bóg oraz Iki - 
oddech. Dojrzewa w beczkach 
z cedru japońskiego. To stąd są 
jej aromaty pieczonego jabłka, 
zielonej herbaty czy drewna. 
Oprócz tego są też nuty 
kwiatowe, miód, słodki karmel, 
morele, śliwki a także torf. 
Na końcu jest lekko pikantna 
i waniliowa.

218,70
269 brutto

netto

No204
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AVIATOR
BLENDED WHISKY KANADA

700 ml | 

Tylko Kanada postrzegana 
jako ogromne terytorium 
pól i niekończących się 
lasów mogła wyprodu-
kować taką whisky, jak 
Aviator. Charakteryzuje się 
ona lekkością i łagodnym 
smakiem. To wyróżnia ją na 
tle whisky z innych krajów.

60,97
74,99 brutto

netto

No205
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KOVAL MILLET 
WHISKEY 
ILLINOIS, USA

500 ml | 

Millet stanowi 
nowatorskie podejście 
do whiskey. Produkt mogą 
pić osoby będące na diecie 
bezglutenowej  Millet 
warto spróbować 
ze względu na miękki 
smak orzechów i wanilii 
Produkt zdobył Srebrny 
Medal podczas Spirits 
Prestige International (SIP) 
Awards w 2015 roku.

KOVAL RYE 
WHISKEY
ILLINOIS, USA

500 ml | 

Rye to w 100% żytnia 
whiskey, która wyróżnia 
się wśród innych, 
wyprodukowanych 
z tego samego zboża. 
Jest orzeźwiająca, 
delikatna, a także pikantna 
na finiszu. W 2013 roku 
Koval Rye Whiskey została 
uznana w InterWhisky 
Competition za Najlepszą 
Międzynarodową Whisky.

161,79 161,79
199 brutto 199 brutto

netto netto

No206 No207

to spełnione marzenie małżeństwa Roberta i Sonat Birnecker. Oboje pragnęli 
mieć własną destylarnię w swoim ukochanym mieście Chicago. Porzucili kariery 
naukowe i zajęli się produkcją whiskey. Udało się, KOVAL prawie od 10 lat podbija 

rynek krajowy i zagraniczny

alkohole mocne | whisky katalog świąteczny 

KOVAL FOUR 
GRAIN WHISKEY 
ILLINOIS, USA

500 ml | 

Do produkcji Four Grain 
użyto czterech rodzajów 
zboża: jęczmienia, żyta, 
owsa i pszenicy. Pachnie 
bananami, na podniebieniu 
jest kremowa oraz lekko 
pikantna na końcu. 
Jak każda inna whiskey 
z rodziny KOVAL ta rów-
nież została nagrodzona: 
złotym medalem na Inter-
national Whisky Compe-
tition w 2012 roku, 

KOVAL 
BOURBON 
WHISKEY 
ILLINOIS, USA

500 ml | 

Koval Bourbon jest 
wytworzony w 51% 
z kukurydzy, a reszta trunku 
dość nietypowo uzupełniona 
jest o proso, popularne 
w Azji i Afryce. Dzięki temu 
Bourbon ten jest unikalny, 
a do tego ma interesujący 
smak mango i wanilii oraz 
nuty pieprzu i karmelu na 
finiszu. Produkt zdobył złoty 
medal podczas International 
Whiskey Competition w 2014 r. 

169,92 173,98
209 brutto 214 brutto

netto netto

No208 No209
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ARDBEG 10 YO  
ISLAY SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 

700 ml | 

Życie miłośnika whisky dzieli się 
na dwa etapy: przed i po tym, kiedy 
spróbował Ardbega - pisał o tej whisky 
Jim Murray.  Potwierdzi to każdy, 
kto próbował tego trunku. 10-letni 
Ardbeg to kultowa torfowa whisky 
o silnych dymnych aromatach 
wymieszanych z toffi, espresso, skórką 
cytryny i owocową słodyczą. 

GLENMORANGIE 
ORIGINAL 10 YO  
HIGHLAND SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY  

700 ml | 

The Original to najbardziej 
znana odmiana w gamie 
whisky Glenmorangie, 
ceniona na całym świecie 
za swoją elegancję 
i złożoność. Francuski eks-
pert zapachowy zidentyfi-
kował w niej aż 26 różnych 
aromatów.

178,05
145,53

219 brutto

179 brutto

netto
netto

No211No210

alkohole mocne | whisky

GLENMORANGIE 
QUINTA RUBAN 
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY 

700 ml | 

Swoją wyjątkowość zawdzięcza ponowne-
mu dojrzewaniu w portugalskich beczkach 
po Porto. Ponowna maturacja nadaje 
whisky cudownej słodyczy oraz gładkości, 
która idealnie współgra z mocną i intry-
gującą nutą przypraw. Finisz aksamitny 
z posmakiem czekolady i pomarańczy.

GLENMORANGIE 
SIGNET
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

To cenny i elegancki prezent. 
urzeka przepiękną karafką, ciemnym, 
zmysłowym kolorem i smakiem. Po raz 
pierwszy do produkcji whisky użyto 
czekoladowego słodu jęczmiennego. 
Dzięki temu alkohol ma smak tortu 
czekoladowego, miętowej herbaty, 
mokki i pieczonych brzoskwiń.

GLENMORANGIE 18 YO
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH 
WHISKY

700 ml | 

18 -letnia Glenmorangie określana 
jest jako „extremely rare”co oznacza, 
że jest dostępna w ograniczonych 
ilościach. Po otwarciu zachwyca 
aromatem kwiatów, orzechów 
włoskich, śmietankowego toffi i 
kremowej wanilii. 

194,31

673,98 405,69

239 brutto

829 brutto

499 brutto

netto

netto
netto

No212

No213 No214
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Armagnac & Cognac
To jedne z najszlachetniejszych alkoholi. Są utożsamiane z luksusem. 

Tam gdzie powstają, we Francji, nazywa się je nawet eliksirem życia, 

czyli eau-de-vie. Na święta mogą pełnić rolę wyrafinowanych upominków.

alkohole mocne | armagnac | cognac

CASTAREDE 
ARMAGNAC 
BAS XO 
ARMAGNAC, FRANCJA 

700 ml | 

Klasyczny francuski trunek, 
oryginalnie łączący aromaty 
kandyzowanych kasztanów, 
porzeczek, drzewa 
sandałowego oraz cygar.

CASTAREDE 
ARMAGNAC 
BAS VSOP
ARMAGNAC, FRANCJA 

700 ml | 

Pochodzący z Gaskonii 
Armaniak o łagodnym 
smaku i zapachu orzechów 
kakao i śliwek. Świetny na 
oryginalny prezent.

210,57153,66
259 brutto189 brutto

netto netto

No215 No216

Armaniak to jeden 
z najstarszych eau de vie we 

Francji. Stanowi konkurencję 
dla koniaku. W regionie, 
z którego wywodzi się, 

nazywają go Płonącą Duszą 
Gaskonii. Eau de vie 

w dosłownym tłumaczeniu 
znaczy woda życia.
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COGNAC 
CUVEE VS
JEAN GODET 
COGNAC, FRANCJA  

700 ml | 

Koniak o intensywnym 
bukiecie z przeważającym 
aromatem wanilii i skóry. 
Doskonale sprawdza się 
jako prezent na specjalne 
okazje.

COGNAC VSOP 
JEAN GODET 
COGNAC, FRANCJA 

700 ml | 

Doskonały koniak, 
w którym łagodny 
charakter urozmaicają 
wyraźne aromaty 
orzechów laskowych 
oraz smaki konfitury 
brzoskwiniowej 
i czerwonych owoców. 

96,75 161,79
119 brutto

199 brutto

netto netto

No217 No218

alkohole mocne | cognac

GODET ANTARCTICA
FRANCJA  

500 ml | 

To wyjątkowy trunek, stworzony dla 
uczczenia najdalszej wyprawy Jean-Jacquesa 
Godeta na Antarktydę, z 2008 roku. Alkohol 
z wyglądu przypomina kostkę lodu, 
nawiązuje w ten sposób do zimnego klimatu 
Antarktydy. Tak powinno się go również 
serwować: w temperaturze 0°C, na kostkach 
lodu. ma delikatny smak suszonej moreli, 
rodzynek i kwiatów pomarańczy. 

GOD BY GODET
COGNAC, FRANCJA  

350 ml | 

To ekskluzywny koniak 
o dużej mocy. Ma aż 71,4% 
alkoholu. Wyczuwalne są 
w nim nuty świeżego pieczywa, 
kwiatów róży, wanilii i gałki 
muszkatołowej. 

161,79

226,83

199 brutto

279 brutto

netto

netto

No219

No220
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COGNAC FRAPIN VIP XO
cognac, FRANCJA 

700 ml

Koniak powstaje w regionie Grande Champagne. Ma przyjemne, kwiatowe nuty zapachowe, 
przeplatane akcentami dębowymi. Do tego ma smak czekolady, pierników 

oraz suszonych i kandyzowanych owoców. 

592,68
729 brutto netto

No221

alkohole mocne | cognac katalog świąteczny 

COGNAC FRAPIN 
SIGNATURE
COGNAC, FRANCJA  

700 ml 

Frapin Signature to koniak 
typu napoleon - jest to specjalne 
oznaczenie wieku stosowane 
przez producentów i gwarantu-
jące minimum 6 lat dojrzewania 
w beczkach. Ma aromaty mango, 
pomarańczy, kandyzowanych 
owoców i białych kwiatów. 
W smaku koniak jest jednocześnie 
słodki oraz lekko pikantny.

COGNAC FRAPIN 
VSOP
COGNAC, FRANCJA  

700 ml 

Rozgrzewający koniak 
z posmakiem pieczonego 
jabłka, melona i wanilii. 
Karafka, w której jest sprzeda-
wany, jest reprodukcją butelki 
z XVI wieku. Jest zdobywcą 
wielu międzynarodowych 
wyróżnień. 

COGNAC FRAPIN 
CHATEAU 
FONTPINOT XO
COGNAC, FRANCJA  

700 ml  

Koniak ten ma bukiet pełen 
kandyzowanych owoców, 
marcepanu, orzechów lasko-
wych i kwiatów pomarańczy. 
Doskonale łączy się z desera-
mi czekoladowymi. Można 
w nim wówczas wyczuć wani-
lię i nuty beczkowe.

283,74202,44
365,04349 brutto

249 brutto
449 brutto

netto
netto

netto

No223No222 No224
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HENNESSY 
FINE DE COGNAC 
COGNAC, FRANCJA 

700 ml

Orzeźwiający smak cytrusów, 
uzupełniony nutami 
korzennymi i kwiatowymi 
to efekt zestawienia ponad 
60 eaux-de-vie dojrzewających 
do 10 lat. Często serwuje się 
go z lodem lub w formie 
drinka z dodatkami.

HENNESSY VS
COGNAC, FRANCJA 

700 ml 

Jest najlepszą kompozycją 
ponad 40 eaux-de-vie 
dojrzewających do 8 lat 
i charakteryzuje się 
orzeźwiającym smakiem 
z nutami drewna, orzechów 
laskowych i wanilii.

HENNESSY XO
COGNAC, FRANCJA 

700 ml 

Prawdziwa klasyka koniaku 
skomponowana z ponad 100 
eaux-de-vie dojrzewających 
nawet do 30 lat co nadaje 
mu aromaty dębu, czarnego 
pieprzu, nut dymnych 
oraz smaku czerwonych 
dojrzałych owoców.

161,79

137,40 649,59

199 brutto

169 brutto
799 brutto

netto

netto netto

No226

No225 No227

alkohole mocne | cognac katalog świąteczny 

VERAGUA SOLERA 
RESERVA BRANDY DE 
JEREZ, HISZPANIA

700 ml

Brandy dojrzewała 
około 5 lat w beczkach 
po Sherry. Dzięki temu 
zyskała słodki smak 
z nutą karmelizowanych 
orzechów i prażonych 
migdałów.

DUQUE DE 
VERAGUA SOLERA 
GRAN RESERVA 
BRANDY DE JEREZ, HISZPANIA

700 ml 

Brandy minimum 10 lat spędzi-
ła w beczce. Sprawia wrażenie 
alkoholu o gęstej konsysten-
cji. Ma smak  suszonych 
śliwek, rodzynek i wanilii.

81,29 226,83
99,99 brutto 279,00 brutto

netto netto

No228 No229
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VODKA, AUSTRIA 

700 ml

VODKA, AUSTRIA 

500 ml 

44,71 32,51
54,99 brutto 39,99 brutto

netto netto

No230 No231

J.A. BACZEWSKI VODKA MONOPOLOWA

Swój niepowtarzalny smak, łagodny charakter oraz lekką słodycz uzyskuje dzięki wielokrotnemu 
i szczególnie powolnemu procesowi destylacji w kilku kolumnach destylacyjnych. W zapachu i smaku jest łagodna, 

choć z każdym łykiem pojawia się orzeźwiająca goryczka, którą najlepiej odnaleźć pijąc tę wódkę bez dodatków.

alkohole mocne | wódka

J.A. BACZEWSKI 
WIŚNIÓWKA
VODKA, AUSTRIA

500 ml

Ta słodka wódka może 
śmiało towarzyszyć 
kawie lub herbacie, 
doskonale sprawdza 
się jako aperitif a jej mały 
kieliszek jest 
idealnym zwieńczeniem 
każdego spotkania.

44,71
54,99 brutto

netto

No232
J.A. BACZEWSKI 
JEŻYNÓWKA
VODKA, AUSTRIA

500 ml

Nieco słodka, choć 
urozmaicona lekko 
cierpkim smakiem jeżyn. 
Stanowi doskonałą 
alternatywę dla tych 
którzy nie gustują 
w tradycyjnej wódce.

J.A. BACZEWSKI SUWEREN
VODKA, AUSTRIA

700 ml
Suweren to wódka o wyjątkowej 
recepturze sprzed lat, dziś ponownie 
dostępna. Ma delikatny aromat skórek 
pomarańczowych. Wytwarzana jest na 
bazie trzykrotnie destylowanego spirytusu 
ziemniaczanego. Jest butelkowana ręcznie, 
do ekskluzywnych karafek.

44,71 104,88
54,99 brutto 129 brutto

netto netto

No233

No234
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Likiery
Są słodkie, gęste i rozgrzewające. Idealnie pasują do świąt. 

Występują w wielu interesujących wariantach, wśród których miłośnicy 

wytrawnych smaków także znajdą coś dla siebie. 

alkohole mocne | likiery

MERRYS WHITE 
CHOCOLATE 
IRISH CREAM LIQUEUR, 

700 ml

Doskonały likier 
o charakterystycznym 
smaku białej czekolady 
powstały z dodania jej 
do klasycznej mieszanki 
whiskey i irlandzkiej 
śmietany. Poza czekoladą 
wyraźne nuty toffi i wanilii

MERRYS SALTED 
CARAMEL 
IRISH CREAM LIQUEUR, 

700 ml

Likier w którym główną 
rolę odgrywa słony 
karmel nadając mu słodko-
słony smak podkreślony 
klasyczną irlandzką 
whiskey. W zapachu mieszają 
się aromaty czekolady, 

40,64 40,64
49,99 brutto 49,99 brutto

netto netto

No235 No236
MERRYS TOFFEE 
BUTTERMINT 
IRISH CREAM LIQUEUR, 

700 ml

Whiskey i mięta tworzą 
wspaniały zestaw ze śmietaną 
– niczym maślano-waniliowe 
toffi i miętowe czekoladki 
o irlandzkim charakterze – 
słodkim i odświeżającym.

MERRYS IRISH 
CREAM 
IRISH CREAM LIQUEUR, 

700 ml 

To tradycyjny irlandzki 
likier powstały z połączenia 
whiskey ze śmietaną. 
Słodki, aromatyczny i gęsty 
łączy w sobie smaki mlecznej 
czekolady, toffi oraz wanilii – 
słowem idealny prezent.

40,64
40,64

49,99 brutto

49,99 brutto

netto
netto

No237 No238
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J.A. BACZEWSKI
GIN
AUSTRIA

700 ml

Doceniana przez smakoszy 
jałowcówka Baczewskiego 
produkowana jest na bazie 
trzykrotnie destylowane-
go spirytusu ziemniaczane-
go z dodatkiem starannie 
wyselekcjonowanej mie-
szanki składników – jagód 
jałowca, kolendry, anyżu, 
imbiru i kopru oraz skórki 
cytrynowej i pomarań-
czowej. Dry Gin stanowi 
podstawę wielu aperitifów 
– jest najczęściej serwowa-
ny na kostkach lodu 
lub z dodatkiem toniku. 
Jednak najlepiej smakuje 
z wermutem, w klasycznym 
koktajlu martini dry.

KOVAL
DRY GIN
USA

500 ml 

Mimo, że ten rodzaj alkoholu 
najczęściej używany jest jako 
składnik drinków, Koval Dry 
Gin można pić bez żadnych 
dodatków. Ma nie tylko 
aromat jałowca, ale też 
kwiatów i wyjątkową kom-
pozycję leśnych przypraw. 
Dodatkowo gin wyróżnia się 
elegancką butelką i etykietą, 
na której znajdziemy infor-
mację o tym, że jest to ręczna 
produkcja. To najczęściej 
nagradzany gin w USA 
w 2015 roku.

48,77 145,53
59,99 brutto 179,00 brutto

netto netto

No239

No240

alkohole mocne | gin | calvados

W uroczej posiadłości w Pays d’Auge 
otoczonej dwudziestoma tysiącami 

jabłoni, od wieków produkowany jest 
cydr, z którego po destylacji otrzymuje 

się niespotykanie wyjątkowy calvados. 
Ten mocny alkohol o ujmującym zapachu 

szarlotki może być wyprodukowany 
tylko w jednym miejscu, w zielonym sercu 

Normandii, co określa apelacja AOC 
(fr. Appellation d’origine contrôlée)

CALVADOS VSOP 
CHATEAU DU BREUIL
FRANCJA

700 ml

Château du Breuil Calvados V.S.O.P. 
to jabłkowy destylat starzony przez 
4 lata w beczkach. Ten tradycyjny, 
jakościowy, francuski trunek jest 
szlachetny i elegancki. Odznacza się 
bursztynową barwą oraz łagodnym, 
niezwykle przyjemnym smakiem owoców.

104,88
129 brutto netto

No241
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Opakowania
Elegancki prezent wymaga odpowiedniej oprawy, 

które podkreśla nie tylko sam prezent ale i samą okazję. 

Aby sprostać tym wymaganiom przygotowaliśmy 

dla Państwa szeroką ofertę tradycyjnych i nowoczesnych 

opakowań prezentowych: skrzynek, toreb i pudełek.
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No242 
skrzynka kolor orzech  |    butelka | 

34,99 brutto |   28,45 netto

No243  
skrzynka kolor mahoń |    butelka | 

29,90 brutto |    24,31 netto

No244 
skrzynka zasuwana |    butelka   | 

17,40 brutto |     14,15 netto

No245  
skrzynka zamykana |    butelka   | 

19,90 brutto |    16,18 netto

No246 
skrzynka zamykana |      butelki | 

29,90 brutto |    24,31 netto

SKRZYNKI LAKIEROWANE 

SKRZYNKI SOSNOWE

No247 
GRANATOWA W ŚNIEŻYNKI

No248 
CZERWONA W ŚNIEŻYNKI

No249
CZARNA ZE WZOREM

No250 
CZARNO-ZŁOTA W BOMBKI

3,90 brutto 

5,90 brutto 

TOREBKI PAPIEROWE
NA JEDNĄ BUTELKĘ

TOREBKI PAPIEROWE
NA JEDNĄ BUTELKĘ

3,17

4,80

netto

netto

No251 No252 PUDEŁKO Z RĄCZKĄ

No253 czerwone |     butelka   | 

 9,90 brutto |   8,05 netto

No254 niebieskie |     butelka   | 

 9,90 brutto |   8,05 netto

No255 czerwone |      butelki   | 

 11,90 brutto |   9,67 netto

No256 niebieskie |      butelki   | 

 11,90 brutto |   9,67 netto
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PUDEŁKO Z KOKARDĄ
NA JEDNĄ BUTELKĘ

PUDEŁKO TEKTUROWE
NA JEDNĄ BUTELKĘ

No257 

No261 

No258 

No262 

No259 

No263

No260 

10,90 brutto 

10,90 brutto 

8,86

8,86

netto

netto

PUDEŁKO 
NA JEDNĄ 
BUTELKĘ

PUDEŁKO 
NA JEDNĄ 
BUTELKĘ

PUDEŁKO 
NA DWIE
BUTELKI

PUDEŁKO 
NA DWIE
BUTELKI

No264 

No268 

No265 

No269 

No266 

No270

No267 

No271

5,90 brutto 

6,90 brutto 

10,90 brutto 

11,90 brutto 

4,80

5,61

8,86

9,67

netto

netto

netto

netto
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No272   
BEZ OKIENKA 

NA     butelkę

6,90 brutto |  

5,61 netto

No274  
Z OKIENKIEM

NA     butelkę

6,90 brutto |  

5,61 netto

No273  
BEZ OKIENKA 

NA       butelki

8,90  brutto | 

7,24 netto

No275  
Z OKIENKIEM

NA       butelki

8,90  brutto | 

7,24 netto

PUDEŁKA  Z TEKTURY

No276 
pudełko z rączką wzór w bombki

   butelka   | 10,90 brutto |    8,86 netto

No277  
pudełko z rączką wzór z choinką

   butelka     | 10,90 brutto |     8,86 netto

No278  
pudełko ze sznurkiem i wzorem

   butelki | 11,90 brutto |    9,67 netto

No279  
NATURALNA | 

6,90 brutto |   5,61 netto

No280  
naturalna z okienkiem  

8,90  brutto |  7,24 netto

No281  
barwiona | 

8,90 brutto |  7,24 netto

No282  
NA     butelkę

11,90 brutto |   9,68 netto

No283  
NA        butelki

 19,90  brutto |  16,18 netto

No284  
NA            butelki

24,90 brutto |  20,24 netto

TOREBKI  Z TEKTURY
NA JEDNĄ BUTELKĘ

PUDEŁKA  Z TEKTURY
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No285 
CYDR LODOWY 
POLSKA

  500 ml | likier

Cydry i wina lodowe to winiarskie rarytasy północy.

Gdy temperatura spada do -5° C wraz z kryształkami 

lodu owocowy moszcz traci cząsteczki wody. 

Jednocześnie substancje owocowe: cukry własne, 

aromaty ulegają kondensacji, tworząc tzw. esencję. 

To dlatego na jeden litr cydru lodowego 

potrzeba przynajmniej 5,5 kg jabłek. Uzyskaną esencję 

poddajemy fermentacji na zimno: w temperaturze 

poniżej 15° C, w maksymalnie spowolnionej fermentacji 

wyspecjalizowane szczepy drożdży przetwarzają 

cukry własne w alkohol. Wymrożony moszcz ulega 

przemianie w ekstraktywny cydr lodowy. W efekcie 

powstaje cydr o niespotykanej intensywności 

walorów smakowych i aromatycznych.

Dlatego cydry i wina lodowe są najwyżej cenionymi 

w świecie produktami winiarstwa.

Receptura stworzona dla Cydru Lubelskiego 

Lodowego – zadebiutowała w największym światowym 

konkursie cydrów British Cider Championships 

zdobywając tam złoty medal:  

New World Cider Champion 2017 

39,99 brutto 

32,51
netto

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami wyrażonymi w PLN. 

2. AMBRA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz roczników win prezentowanych w niniejszym katalogu. 

3. Zawartość katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 i następne. 

4. Zdjęcia produktów umieszczonych w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu konkretnych produktów, 

co jednak nie umniejsza ich wartości handlowej.

Wydawca AMBRA SA  |  Warszawa 2018  |  opracowanie graficzne Joanna Bajer  |  Zdjęcia zestawów str. 5-32 Robert Sobociński



BYDGOSZCZ: CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1;

GDAŃSK: CH Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 | CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82;

Forum Gdańsk, Targ Sienny 7

GDYNIA: Galeria Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 | ul. Świętojańska 13;

GLIWICE: CH Arena, ul. J. N. Jeziorańskiego 1;

 JANKI k/WARSZAWY: CH Janki, ul. Mszczonowska 3;

KATOWICE: Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 | Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30; 

KRAKÓW: CH Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 | CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62 | 

CH Serenada, al. Gen. T. Bora - Komorowskiego 41; 

LEGIONOWO: Centrum Wina - INNY ŚWIAT, ul. Jagiellońska 8;

LUBLIN: CH Felicity, al. Wincentego Witosa 32; 

POZNAŃ: CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32;

WARSZAWA: CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82 | CH Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12 | 

CH Reduta, al. Jerozolimskie 148 | CH Targówek, ul. Głębocka 15 | CH Wileńska, ul. Targowa 72 | 

Galeria Północna, ul. Światowida 17 | CH Promenada ul. Ostrobramska 75C | 

Sklep Firmowy ul. Puławska 336 | 

WROCŁAW: CH Borek, ul. Hallera 52 | CH Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3 | 

CH Magnolia, ul. Legnicka 58 | CH Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22; 

BIELANY WROCŁAWSKIE CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9

ADRESY SKLEPÓW CENTRUMW WINA

DORADCY B2B

Beata Seger
bseger@centrumwina.pl | tel. 797 728 038 

Wiesław Wysokiński
wwysokinski@centrumwina.pl | tel. 506 012 033

Bartłomiej Sowiński
bsowinski@centrumwina.pl | tel. 797 727 987


