
Folder dostępny wyłącznie w ramach 
wydzielonego stoiska alkoholowego.   

Oferta obowiązuje od 16.01 do 26.01.2020 r. 
lub do wyczerpania zapasów.ZA SMAKI  

PORTUGALII

WINO ALENTEJANO 
RESERVA
750 ML
2,27 zł/100 ml

WINO  
VILLA DO MAR
750 ML
2,27 zł/100 ml

WINO  
ESTEVA DOURO
750 ML
2,67 zł/100 ml
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Ciekawostki:

Portugalia może poszczycić się wielowiekową historią i wyjątkowymi tradycjami 
winiarskimi. Jej poszczególne regiony prezentują szeroki wachlarz wrażeń 

dotyczących smaków, odmian winorośli i charakterów win. 
Trudno szukać takiego zasobu szczepów gdziekolwiek indziej!   

a smaki 
PORTUGALII!

Równie wielkie znaczenie dla szerokiego wachlarza 
tutejszych win ma położenie geograficzne kraju i wynikająca 
z niego indywidualność klimatyczna regionów. Od zielonych, 
chłodnych wzgórz Minho, słynącego z rześkiego Vinho Verde, 
do bogactwa klimatu Alentejo, którego łagodne wzniesienia 
i południowy klimat pozwalają tworzyć wina krzepkie 
i intensywne.
 
Nawet sąsiadujące ze sobą Douro i Dão zachęcają trunkami 
o zdecydowanie różnych profilach, a regiony Lisboa i Setúbal 
leżące po dwóch stronach rzeki Tag, mają swoje nowinki  
i tradycje.

W Portugalii niezwykle umiejętnie łączy się dorobek wiedzy ze zdobyczami współczesnej 
technologii. To pozwala portugalskim winiarzom w pełni wykorzystywać posiadane 

umiejętności oraz możliwości winnic. Dzięki temu wina prezentują różne stylistyki, zgodne 
z filozofią miejsc i ludzi, którzy je tworzą. 

Najważniejszą 
odmianą białą 

jest Alvarinho, z którego 
w regionie Minho powstają 

najlepsze Vinho 
Verde.

Ciemną 
odmianą 

flagową Portugalii 
jest Touriga Nacional, znana 

przede wszystkim z win 
z regionów Douro 

oraz Dão.

Leżące 
na południu kraju 

Alentejo jest największym 
regionem winiarskim 

Portugalii.

Każdego roku
w Portugalii powstaje około

6 milionów hektolitrów 
wina.

W Portugalii 
winorośl pokrywa 

ponad 200 tysięcy hektarów. 
To dziewiąty wynik 

na świecie!



ALTO DOURO znajduje się w północno-wschodniej 
Portugalii. Tamtejsza tradycja produkcji wina sięga 
czasów Cesarstwa Rzymskiego, zaś w 2001 roku region 
został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Najsłynniejszym wyrobem z doliny Douro jest wino porto,  
do którego produkcji dopuszcza się aż 48 szczepów winorośli.

WINO ESTEVA 
DOURO
750 ML
2,67 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone 
Elegancja i tradycja złączone w jedną historię, 
którą można odkryć i smakować w winie 
Esteva. Charakteryzuje się ono intensywnym, 
świeżym, owocowym smakiem malin i jeżyn 
oraz upojnym aromatem fiołków i innych 
kwiatów.

Idealne do:

 
 
Temperatura serwowania: 16-18°C

WINO PAPA FIGOS 
DOURO
750 ML
3,33 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
Wino to jest kompozycją szczepów Touriga Franca, Tinta 
Barroca, Tinta Roriz i Touriga Nacional pochodzących z regionu 
Douro. Ma głęboką rubinową barwę oraz intensywny aromat 
z wyraźnie wyczuwalnymi truskawką, śliwką, borówkami 
oraz subtelnymi nutami czekoladowymi. Jest pełne, 
z dobrze wyważoną kwasowością oraz długim i przyjemnym 
zakończeniem.  
 
Idealne do: 

  

Temperatura serwowania: 16-18°C
N

O
W

O
ŚĆ

SEREK 
DELIKATE
150 G
1,77 zł/100 g

ŁOSOŚ NORWESKI 
WĘDZONY NA ZIMNO 
W PLASTRACH 
MARINERO 
100 G

CO NIECO DO SMAKU
Wino Douro idealnie komponuje się z minikanapkami z rybami i owocami morza. 
Wytnij szklanką kółeczka z chleba, posmaruj je serkiem Delikate i podawaj 
z kawiorem, krewetkami lub łososiem Marinero. Nie zapomnij o świeżym koperku.
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265

OFERTA OD 18.01

KREWETKI 
MARINERO 
100 G
8,99 zł/100 g 
z sosem czosnkowym,  
z sosem koktajlowym

899

999



WINO PORTO 
MARTINEZ
750 ML
3,33 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino słodkie czerwone wzmacniane  
Wina produkowane pod marką Martinez powstają 
głównie z najlepszych winogron dojrzewających 
w regionie Douro. Porto Martinez podkreśli smak 
gorzkiej czekolady, a także słonych i pikantnych 
serów, szczególnie z niebieską pleśnią. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 14°C

WINO PORTO 
TAWNY
19%, 750 ML
2,40 zł/100 ml 
cena regularna: 19,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino słodkie czerwone wzmacniane  
Porto Tawny powstaje z tradycyjnych portugalskich 
odmian winogron. Wyprodukowane z nich wino 
cechuje bursztynowa barwa i łagodny owocowy 
aromat z nutą orzechów i korzennych przypraw. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 14°C

WINO PAÇO DO 
MONSUL DOURO
750 ML
2,00 zł/100 ml 
cena regularna: 19,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino wytrawne białe  
Winogrona przeznaczone do produkcji tego 
wina zostały poddane fermentacji bez skórek, 
która trwała blisko 4 tygodnie. Następnie 
wino dojrzewało 3 miesiące w kadziach ze stali 
nierdzewnej. Dzięki temu cechuje je niezwykle 
subtelny aromat z kwiatowymi nutami,  
przywodzącymi na myśl róże.  

Idealne do:

 
Temperatura serwowania: 8-10°C

WINO PAÇO DO 
MONSUL DOURO 
750 ML
2,00 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
To czerwone wino dojrzewało przez 12 miesięcy 
w kadziach ze stali nierdzewnej. Jego aromat 
przywodzi na myśl czerwone owoce, takie jak 
wiśnie i jagody.  
 
Idealne do:  
  

 
Temperatura serwowania: 17°C

cena przy zakupie 2 but.

1799
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

4 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

2999  2499
cena przy zakupie 2 but.

1499
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

10 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ 1499

W  
WYBRANYCH

SKLEPACH
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WINO  
VILLA DO MAR
750 ML
2,27 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino półwytrawne białe 
Niezwykle przyjemne i aromatyczne wino 
pochodzące z winnic położonych nad oceanem, 
wzdłuż portugalskiego wybrzeża. 
 
Idealne do: 
 

Temperatura serwowania: 8-10°C

WINO MONTE DA 
RAVASQUEIRA 
CLASSICO
750 ML
1,73 zł/100 ml  
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino półwytrawne czerwone  
Powstało ono z połączenia tradycyjnych 
portugalskich oraz międzynarodowych 
szczepów winogron.  
 
Idealne do: 

Temperatura serwowania: 16°C

WINO MONTE DA 
RAVASQUEIRA 
SYRAH
750 ML
2,13 zł/100 ml  
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino półwytrawne czerwone 
Wykorzystane do jego produkcji 
winogrona szczepu Syrah charakteryzuje 
wyjątkowo intensywny aromat dojrzałych 
czerwonych i ciemnych owoców. Dały 
one także teksturę i pikantny smak. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 16-18°C

 1699

ALENTEJO to historyczna portugalska prowincja oraz region 
winiarski. To również największy, ale i najrzadziej zaludniony 
region Portugalii. Obejmujący ok. 1/3 powierzchni kraju obszar 
zamieszkuje zaledwie 10% ludności. Alentejo słynie z wyśmienitych 
win, wśród których na dużą skalę uprawiane są znane na całym 
świecie odmiany czerwone: Cabernet Sauvignon, Syrah oraz 
Touriga Nacional. 

WINO DONA  
VITORIA
1,5 L
2,00 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
Wino stworzono na cześć „niedoszłej” 
królowej Portugalii oraz Muzeum 
Powozów Sociedade Agricola D. Diniz. 
Łączy w sobie nowoczesność  
z typowymi cechami wina regionu. 
 
Idealne do: 

 Temperatura serwowania: 14-16°C

 2999
WINO 
RAVASQUEIRA 
SELEÇÃO DO ANO
1,5 L
2,00 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino półwytrawne białe  
Wino będące wynikiem corocznej, starannej 
selekcji małych partii poszczególnych 
odmian winogron, co pozwala na stworzenie 
wyjątkowego blendu i zapewnia idealną 
równowagę między koncentracją, strukturą 
i elegancją. 

Idealne do: 

 
Temperatura serwowania: 8-10°C

 2999 1499  1699
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SZYNKA 
SZWARCWALDZKA 
LUB DELIKATNA 
KRAINA WĘDLIN
100 G 
Wędzona szynka dojrzewająca o łagodnym  
smaku i aromacie, idealnie komponująca się  
jako dodatek do wina.

 599WINO 
ALENTEJANO 
RESERVA
750 ML
2,27 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone 
Wino o głębokiej, rubinowej barwie oraz 
intensywnym aromacie dojrzałych owoców, 
przypraw i wanilii. W ustach bogate, okrągłe, 
o trwałym, przyjemnym wrażeniu. 
 
Idealne do: 

 
 Temperatura serwowania: 16-17°C

WINO LOIOS
750 ML
1,73 zł/100 ml 
cena regularna: 14,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
Nazwa wina pochodzi od tytułu nadanego w XV wieku 
członkom Starożytnej Kongregacji św. Jana Ewangelisty. 
Nazywano ich po prostu Loios. Mnisi Loios zawsze byli 
mocno związani z historią Alentejo, a w szczególności 
z jego winami. Czerwone wino Loios jest miękkie, 
przyjemne dla podniebienia i długie. To udane połączenie 
szczepów winogron Aragonez, Trincadeira z dodatkiem 
innych odmian. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 15-17°C

WINO LOIOS
750 ML
1,73 zł/100 ml 
cena regularna: 14,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino wytrawne białe  
Białe wino Loios jest udanym połączeniem 
portugalskich winogron szczepów Arinto, Rabo 
de Ovelha i Roupeiro. Ma intensywny, atrakcyjny, 
lekko mineralny aromat cytryny i grejpfruta. 
Niezwykle świeże, eleganckie i owocowe. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 8-10°C

 1699
cena przy zakupie 2 but.

1299
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

4 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

cena przy zakupie 2 but.

1299
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

4 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ
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WINO MARQUÊS  
DE BORBA
750 ML
2,67 zł/100 ml 
cena regularna: 29,99 zł/but. 
 

Wino wytrawne czerwone  
Idealne do: 

 
Temperatura serwowania: 18°C

Wino wytrawne białe  
Idealne do:

   
Temperatura serwowania: 10°C

WINO 
QUITANA
750 ML
1,07 zł/100 ml 
cena regularna: 8,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino półsłodkie czerwone 
Portugalskie wino otrzymywane 
z wyselekcjonowanych 
winogron z najlepszych regionów 
Portugalii.  

Idealne do:

 
 
Temperatura serwowania: 16-18°C

cena przy zakupie 2 but.

1999
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

20 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ WINO MONTE 
DA SERRA
750 ML
1,20 zł/100 ml 
cena regularna: 9,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino półwytrawne czerwone  
Portugalskie wino stołowe o delikatnym 
smaku i aromacie. Ma rubinową barwę 
i aromat z nutami dojrzałych owoców oraz 
powideł. 

Idealne do: 

 

Temperatura serwowania: 15-17°C

WINO MONTE 
DA SERRA
750 ML
1,20 zł/100 ml 
cena regularna: 9,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino półwytrawne białe  
Portugalskie wino stołowe o delikatnym 
smaku i aromacie. Jest miękkie i świeże, 
z wyczuwalnym aromatem ananasa i mango 
oraz nut kwiatowych, szczególnie róż. 
Eleganckie i wyraziste, intensywne  
i bardzo długie. 

Idealne do: 

 

Temperatura serwowania: 8-10°C

cena przy zakupie 2 but.

899
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

2 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

cena przy zakupie 2 but.

899
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

2 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

cena przy zakupie 2 but.

799
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

2 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ
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VINHO VERDE pochodzi z rejonu Minho w północno-zachodniej 
Portugalii i już od stuleci uwodzi swoim niepowtarzalnym 
smakiem. Wbrew pozorom nazwa vinho verde (zielone wino)  
nie odnosi się do koloru wina, lecz do jego świeżości 
– produkuje się je z gron zbieranych przed osiągnięciem  
pełnej dojrzałości.

DÃO, region położony na dużych wysokościach, znajdujący się 
na południe od Douro. Znaczna wysokość sprawia, że winogrona 
zachowują dobrą kwasowość, aromaty i są niezwykle eleganckie, 
a chłodne noce powodują wolniejsze dojrzewanie.

VINHO VERDE 
PONTE DA BARCA 
LOUREIRO
750 ML
1,73 zł/100 ml 
cena regularna: 14,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino półwytrawne białe  
Cytrynowej barwy wino wyprodukowane z lokalnego 
szczepu Loureiro, dzięki czemu jest cytrusowe i świeże 
w smaku, z owocowymi kwiatowym aromatem.

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 6-8°C

VINHO VERDE 
LOIOS
750 ML
2,27 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino półsłodkie białe 
Wino produkowane z tradycyjnych dla regionu 
szczepów winogron. Świeży, elegancki 
aromat z nutami cytrusowymi i kwiatowymi 
w połączeniu z wyraźną mineralnością 
i długim finiszem. 

Idealne do:

  
Temperatura serwowania:  8-10°C

cena przy zakupie 2 but.

1299
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

4 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

 1699
WINO 
LEVITY DÃO
750 ML
2,27 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone 
Levity to wino o pełnym body, 
owocowe i harmonijne, o smaku 
charakterystycznym dla regionu 
winiarskiego Dão. Zostało otrzymane 
w wyniku kombinacji starannej selekcji 
winogron i nowoczesnych technik 
winiarskich. 
 
Idealne do: 
 

Temperatura serwowania:  16-18°C

 1699

14
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WINO ENCOSTAS 
DE LISBOA
750 ML
2,27 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
Wino o wyraźnym aromacie czerwonych owoców 
oraz przypraw. W smaku delikatne i równo 
zbudowane z długo wyczuwalnym finiszem. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 16-18°C

WINO PEGÕES 
SYRAH
750 ML
1,87 zł/100 ml 
cena regularna: 16,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone  
Portugalskie wino pochodzące 
z położonego nieopodal Lizbony 
półwyspu Setúbal. Wyprodukowano je 
wyłącznie z winogron szczepu Syrah, 
którym zawdzięcza smak ciemnych 
owoców oraz barwę owoców granatu.  

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 18°C

cena przy zakupie 2 but.

1399
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

6 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ 1699
WINO PSET 
ENCOSTAS 
DA ARRÁBIDA
750 ML
1,73 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino wytrawne czerwone 
Półwysep Setúbal, region z którego pochodzi 
to wino, charakteryzuje się wspaniałym klimatem, 
wynikającym z bliskości Oceanu Atlantyckiego 
i wyraźnych wpływów śródziemnomorskich. 
Doskonałe warunki pogodowe sprzyjają uprawie 
dorodnych winogron, z których powstaje 
to rewelacyjne wino. 

Idealne do: 

 
Temperatura serwowania: 16-18°C

 1299
OFERTA OD 20.01
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Z racji różnorodności klimatycznej każdy 
z portugalskich regionów winiarskich jest 
jedyny w swoim rodzaju. Wystarczy skosztować 
win z Półwyspu Setúbal oraz regionu 
Lizbona, aby odkryć, jak bardzo się różnią 
i zachwycają we właściwy tylko sobie sposób.

LIZBONA

SETÚBAL



 * Maksymalna wysokość obniżki. Wartość obniżki zależy od ceny regularnej produktu i może się różnić w zależności od ceny obowiązującej w danym sklepie.

W  
WYBRANYCH

SKLEPACH

ZBÓJECKIE  
GRZANE
1 L, 0,90 zł/100 ml
cena regularna: 9,99 zł/but. 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

O smaku korzennym lub malinowym  
Wyjątkowy grzaniec wyprodukowany według starannie 
strzeżonej receptury. Zawiera naturalne aromaty wina 
grzanego i przypraw korzennych, które po podgrzaniu 
roztaczają przyjemny zapach. Podany na gorąco rozgrzewa 
i dostarcza niezapomnianych wrażeń smakowych. Wyśmienicie 
smakuje w chłodne, jesienne wieczory oraz jest doskonałym 
towarzyszem zimowych atrakcji.

GRZANIEC 
GALICYJSKI*

13,5%, 1 L
1,40 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Najlepszej jakości składniki oraz tradycyjny, od 25 lat 
niezmieniony przepis sprawia, że Grzaniec Galicyjski 
zachwyca wyjątkową kompozycją korzennych 
przypraw, bogactwem smaku i wspaniałą rubinową 
barwą. Jest jednym z trunków, po które Polacy sięgają 
w mroźne zimowe wieczory. Ten korzenny w smaku, 
krzepki i rozgrzewający napój wybornie sprawdza się 
zarówno w domowym zaciszu, jak i podczas hucznej 
biesiady. Nieodzowny element kuligu, spotkania po dniu 
spędzonym na nartach czy podczas relaksu po długim 
zimowym spacerze.

WINO WERMUT 
LA TORINA 
BIANCO
1 L
1,30 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
AROMAT  

Wino białe  
Wermuty to wina z dodatkiem ziół i przypraw 
korzennych takich jak: piołun, szałwia, kolendra, 
chinina, goździki, imbir czy gałka muszkatołowa. 
Dodatkowo do wermutów mogą zostać dodane 
owoce: gorzkie pomarańcze, śliwki lub truskawki. 
Bardzo często podawane są jako aperitif, czyli 
w formie starterów serwowanych przed posiłkiem 
w celu zwiększenia apetytu. Słodkie wermuty 
podaje się najczęściej do deserów.

WINO WITOSHA
750 ML
2,00 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino słodkie czerwone wzmacniane 
Oryginalne bułgarskie wino deserowe 
o podwyższonej zawartości alkoholu oraz 
wyrazistym owocowym słodkim smaku 
z przyjemnym wiśniowym finiszem. 

Idealne do: 

Temperatura serwowania: 16°C

WINO WERMUT 
LA TORINA 
ROSSO
1 L
1,30 zł/100 ml 
 
BUDOWA  
RZEŚKOŚĆ  
SŁODYCZ  
TANICZNOŚĆ  

Wino czerwone  
Wermuty to wina z dodatkiem ziół i przypraw 
korzennych takich jak: piołun, szałwia, 
kolendra, chinina, goździki, imbir czy gałka 
muszkatołowa. Dodatkowo do wermutów mogą 
zostać dodane owoce: gorzkie pomarańcze, 
śliwki bądź truskawki. Bardzo często 
podawane są jako aperitif, czyli w formie 
starterów serwowanych przed posiłkiem 
w celu zwiększenia apetytu. Słodkie wermuty 
podaje się najczęściej do deserów.

1389  12991389  1299

cena przy zakupie 2 but.

899
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

2 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

1799  14991599  1399
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 * Maksymalna wysokość obniżki. Wartość obniżki zależy od ceny regularnej produktu i może się różnić w zależności od ceny obowiązującej w danym sklepie.

WHISKY 
GRANT’S 
MASTER 
BLENDER
43%, 700 ML
6,71 zł/100 ml 
 
POCHODZENIE: SZKOCJA 
ZAPACH:  KARMEL, MLECZNA CZEKOLADA 
SMAK: MIÓD 
FINISZ: KRÓTKI I ROZGRZEWAJĄCY,  
DELIKATNIE PIEPRZNY

Wyróżnia ją większa zawartość single malt 
w blendzie niż w pozostałych whisky Grant’s. 
Łączy w sobie miodowy smak z zapachem 
karmelu i mlecznej czekolady. 

5299  4699 5299  4699
WHISKY 
THE GLENLIVET 
FOUNDER’S 
RESERVE
40%, 700 ML
14,28 zł/100 ml 

POCHODZENIE: SZKOCJA 
ZAPACH: OWOCE CYTRUSOWE 
SMAK: KREMOWA SŁODYCZ  
I CIERPKOŚĆ OWOCÓW 
FINISZ: DŁUGI, KREMOWY, GŁADKI 

The Glenlivet od prawie 200 lat produkowana 
jest według oryginalnej receptury, co jest 
gwarancją delikatnego, złożonego aromatu 
i niepowtarzalnego charakteru tej wyjątkowej 
whisky. The Glenlivet Founder’s Reserve  
– to klasyka w nowoczesnym wydaniu. 
Powrót do korzeni i hołd złożony George’owi 
Smithowi – założycielowi destylarni  
The Glenlivet. 

 9999

W  
WYBRANYCH

SKLEPACH

WHISKY 
BALLANTINE’S*

40%, 700 ML
6,71 zł/100 ml 

POCHODZENIE: SZKOCJA 
ZAPACH: GŁĘBOKI Z WYCZUWALNĄ  
NUTĄ KORZENNĄ 
SMAK: DOBRZE WYWAŻONY, Z NUTAMI 
CZEKOLADY, JABŁKA I WANILII 
Z DELIKATNYM POSMAKIEM KWIATOWYM 
FINISZ: WYRAFINOWANY, 
POZOSTAWIAJĄCY NUTĘ ŚWIEŻYCH 
KWIATÓW

Powstaje aż z 40 różnych whisky 
słodowych i zbożowych, gwarantujących 
niezapomniane połączenia łagodnego 
smaku i głębokiego, korzennego 
aromatu. Wyczuwalne nuty czekolady, 
jabłka i wanilii. 

20
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 * Maksymalna wysokość obniżki. Wartość obniżki zależy od ceny regularnej produktu i może się różnić w zależności od ceny obowiązującej w danym sklepie.

Do szklanki wsyp kostki 
lodu, wlej Metaxę 
i sok z limonki. Całość 
dopełnij Colą i udekoruj 
plasterkami limonki.

–  40 ml npoju alkoholowego Metaxa 5*****

– 130 ml coli

– sok z połowy limonki

– 2 plasterki cytryny

– kostki lodu

METAXOWE  
ORZEŹWIENIE

RUM BACARDI 
CARTA BLANCA*

37,5%, 700 ML
7,14 zł/100 ml 

Biały rum o esencjonalnym, ale gładkim 
i zrównoważonym smaku. Swój wyjątkowy, 
znany od ponad 150 lat smak Bacardi 
zawdzięcza unikalnej recepturze, procesowi 
produkcji bazującemu na unikatowych 
kulturach drożdży oraz filtracji, w której 
wykorzystywana jest specjalna mieszanka 
węgla drzewnego. Finalny produkt to wynik 
minimum rocznego procesu dojrzewania.

5999  4999
NAPÓJ 
ALKOHOLOWY 
METAXA 5*

38%, 700 ML
6,86 zł/100 ml 

Metaxa 5***** to najlepsze destylaty 
winne leżakujące do 5 lat w piwnicach 
greckiego Domu METAXA. Całość 
dopełniona jest esencjami ze 
śródziemnomorskich ziół i płatków 
róży. Wyróżnia się kolorem ciemnego 
miodu, kwiatowym i owocowym 
aromatem oraz łagodnym posmakiem 
dębowego drewna. Metaxę 5***** 
należy podawać bez rozcieńczenia, 
z lodem lub z niewielką domieszką 
dodatków bezalkoholowych.

5699  4799
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 * Maksymalna wysokość obniżki. Wartość obniżki zależy od ceny regularnej produktu i może się różnić w zależności od ceny obowiązującej w danym sklepie.

WÓDKA 
ŻUBRÓWKA 
BIAŁA*

40%, 500 ML
4,00 zł/100 ml 
cena regularna: 21,99 zł/but. 

Żubrówka Biała to czysta wódka o wyjątkowej 
łagodności i unikalnej jakości. Czysta z natury 
Żubrówka Biała wywodzi się z Puszczy 
Białowieskiej – jednego z najbardziej 
niedostępnych i dziewiczych rejonów Polski.

WÓDKA 
ŻUBRÓWKA 
BIAŁA*

40%, 700 ML
3,86 zł/100 ml 
cena regularna: 29,99 zł/but. 

Żubrówka Biała to czysta wódka 
o wyjątkowej łagodności i unikalnej 
jakości. Czysta z natury Żubrówka 
Biała wywodzi się z Puszczy 
Białowieskiej – jednego z najbardziej 
niedostępnych i dziewiczych 
obszarów Polski.

WÓDKA 
FINLANDIA*

40%, 1 L
5,00 zł/100 ml 

Finlandia ma bardzo lekki i delikatny 
aromat czystego alkoholu zakończony 
miękkim smakiem czystej wódki 
z subtelnym, zbalansowanym 
posmakiem łagodnego pieprzu. 
Doskonale smakuje jako schłodzony 
shot lub w drinku.

Do shakera wsypujemy lód, 
a następnie wlewamy składniki. 
Energicznie wstrząsamy 
i przelewamy do kieliszka.  
Idealne do dekoracji będą  
plaster cytryny oraz wisienka 
koktajlowa.

– 60 ml wódki Finlandia

– 10 ml soku z cytryny

– 30 ml syropu Blue Curacao

– 20 ml syropu cukrowego

– kilka kostek lodu

– plster cytryny

– wisienka koktailowa

SWEET 
DREAM 

cena przy zakupie 2 but.

1999
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

4 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ

5499  4999
cena przy zakupie 2 but.

2699
   /but.

OSZCZĘDZASZ 

6 zł
KUP 2 
I ZAPŁAĆ 

MNIEJ
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 * Maksymalna wysokość obniżki. Wartość obniżki zależy od ceny regularnej produktu i może się różnić w zależności od ceny obowiązującej w danym sklepie.

WÓDKA SOPLICA*

40%, 700 ML
3,86 zł/100 ml 

Wysokiej jakości wódka o idealnie delikatnym 
smaku i aromacie. Produkowana na bazie 
polskich zbóż według staropolskiej receptury.

WÓDKA KRAFTOWA 
WOKULSKI*

32%/40%, 500 ML
5,40 zł/100 ml 

W czasach Stanisława Wokulskiego nadrzędną 
wartością była zawodowa rzetelność, którą 
reprezentowali przede wszystkim rzemieślnicy. 
Zainspirowani tamtym okresem stworzyliśmy 
alkohole kraftowe. Linia produktów rzemieślniczych 
to szlachetny smak gwarantowany przez rzetelność 
polskiej produkcji. Inspirację czerpiemy z historii 
polskiego gorzelnictwa w poszanowaniu receptur 
stworzonych przez rzemieślników kochających  
swój fach.

2999  2699
NALEWKA 
SOPLICA*

30%, 500 ML
4,00 zł/100 ml 

wiśniowa, śliwkowa, cytrynowa, malinowa, 
orzechowa, pigwowa, truskawkowa, mirabelka 
Aromatyczne nalewki o wyjątkowych 
smakach, tworzone z naturalnych, starannie 
wyselekcjonowanych składników i według 
wyjątkowych, staropolskich receptur.

2399  1999 2999  2699
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NALEWKA  
BABUNI
18%, 500 ML
4,00 zł/100 ml 

Wiśnia 
Nalewka Babuni Wiśniowa to doskonały, pełny i słodki 
smak owoców wiśni z delikatną migdałową nutą. 
Wytworzona z doskonałego spirytusu oraz maceratów 
z soczystych wiśni.

Pigwa 
Nalewka Babuni Pigwowa to wyśmienite połączenie 
naturalnego spirytusu z bogactwem smaków 
owoców pigwy. Intryguje swoim słodko-cierpkim 
charakterystycznym dla pigwy smakiem.

Orzech laskowy 
Likier o bogatym, słodkim smaku orzechów laskowych 
zachwyca swoim bursztynowym kolorem. Nalewka 
wytworzona z doskonałego spirytusu oraz aromatycznych 
orzechów laskowych.

 1999
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