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Prezent idealny to taki, który odpowiada na Twoje potrzeby i pragnienia. 
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daje Ci wolność wyboru i jednocześnie gwarantuje, że wybór będzie trafny. 

Propozycje przedstawione w katalogu zostały dobrane tak, by zapewnić 
różnorodność i jednakowo wysoką jakość. 

To Ty decydujesz, który ze starannie wyselekcjonowanych produktów 
opisanych w tym katalogu najlepiej pasuje do Twojego stylu. 

Zapoznaj się z propozycjami przedstawionymi w katalogu, wybierz jedną  
z nich i zamów ją online lub drogą mailową, wykorzystując bon prezentowy, 

który znajdziesz w pudełku.    



JAK TO DZIAŁA?

KROK 1

Otrzymujesz Kolekcję 
Lifestyle, która składa się 
z bonu prezentowego 
i katalogu.

KROK 2

Wybierasz jeden 
z prezentów
opisanych 
w katalogu.

KROK 3

Składasz zamówienie
w najdogodniejszej
dla Ciebie formie:

KROK 4

Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie  
adres najpóźniej w ciągu 21 dni od daty potwierdzenia  
przez Ciebie zamówienia.

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl
• na stronie internetowej prezentokracja.pl w zakładce “rezerwacja”

Do złożenia zamówienia niezbędne będzie podanie następujących informacji:
• numeru referencyjnego widniejącego na bonie prezentowym
• numeru katalogowego i pełnej nazwy wybranego prezentu  
• danych adresowych dla dostarczenia prezentu: imię i nazwisko, adres, telefon
• adresu e-mail do potwierdzenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz podsumowanie przesłane na podany adres e-mail. 
  Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, potwierdź zamówienie w mailu zwrotnym (wpisując „Potwierdzam”). 
  Jest to konieczne, aby rozpocząć realizację zamówienia.



WAŻNE!
Czas na złożenie zamówienia jest ograniczony. 
Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na bonie prezentowym. 
Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane.
     
Upewnij się, że wszystkie dane w zamówieniu są prawidłowe. 
Zamówiony prezent nie podlega zwrotowi ani wymianie.
     
Numer bonu upoważnia do jednorazowego zamówienia. 
Nie udostępniaj go innym osobom.



WINA
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ANTINORI GUADO AL TASSO BOLGHERI  
SUPERIORE D.O.C.01

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Kolor wina: czerwone
Smak: wytrawne
Rocznik: 2008
Producent: Marchesi Antinori S.R.L.
Kraj: Włochy
Region: Toskania
Apelacja: DOC Bolgheri Superiore
Kategoria: spokojne
Klasyfikacja: jakościowe
Szczep: Cabernet Sauvignon (65%), 
Merlot (20%), Cabernet Franc (12%), 
Petit Verdot (3%)
Temperatura podawania: 18-19°C
Pojemność: 0,75 l

Guado Al Tasso to zachwycające wino z Toskanii, z apelacji Bolgheri 
Superiore. Od pierwszego momentu urzeka kolorem rubinu, aromatem so-
czystych owoców śliwki i czarnej porzeczki, z wyczuwalnymi nutami dębu, 
kawy i przypraw w tle. Miękkie włoskie wino, z zaznaczoną (lecz nienachal-
ną) kwasowością, uzyskaną z połącznia z francuskim szczepem Cabernet 
Sauvignon i Merlot. Jest to rocznik z wielkim potencjałem starzenia.

Toskania i Umbria są doskonałymi regionami, gdzie można wyproduko-
wać cenione na całym świecie, wykwintne wina najwyższej jakości, które 
doskonale oddają charakter ich miejsca pochodzenia. Winnice zajmują  
1 400 hektarów. Rodzina Antinori wydobywa olbrzymi potencjał w nich 
drzemiący, łącząc to co nowe i do tej pory nieodkryte z toskańską trady-
cją, kulturą, rolnictwem oraz artystycznym i literackim dziedzictwem.   

ANTINORI GUADO AL TASSO BOLGHERI  
SUPERIORE D.O.C.
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.
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EGON MÜLLER SCHARZHOFBERGER  
SPÄTLESE MOSEL SAAR RUWER

Kolor wina: białe
Smak: półsłodkie
Rocznik: 2011
Producent: Weingut Egon Müller - 
Scharzhof
Kraj: Niemcy
Region: Mosel-Saar-Ruwer
Apelacja: QmP Mosel-Saar-Ruwer
Kategoria: spokojne
Klasyfikacja: jakościowe
Szczep: Riesling (100%)
Temperatura podawania: 10°C
Pojemność: 0,75 l

Spätlese zostało wyprodukowane z późnego zbioru, dzięki czemu uzyska-
no wino o niespotykanie lekkiej i mineralnej słodyczy. Wino niemieckie  
o egzotycznych aromatach melona, owoców mandarynki i limonki z nuta-
mi miodu lipowego. Wyraźnie wybija się ponad inne wina klasy Spätlese 
dzięki zrównoważonej słodyczy, kwasowości i mineralności, które idealnie 
współgrają do ostatniego łyka. Bardzo elegancki i łagodny, a zarazem 
nadzwyczaj owocowy Riesling, na finiszu którego wyczuć można odrobinę 
wytrawności.

Riesling to niekwestionowany król, a zarazem najbardziej niedoceniana 
z odmian winorośli. Jego ojczyzną są Niemcy, a dokładniej rejony Renu. 
Oferuje wina nieprzypominające żadnych innych. Ma niebywałą zdolność 
wyrażania budową i unikalnymi aromatami charakteru miejsca, w którym 
wzrósł. A przede wszystkim potrafi dojrzewać i ewoluować w butelce 
przez całe dekady.
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw składający się z dwóch szampanów Moët & Chandon. 
Kraj: Francja. Region: Szampania. Apelacja: AOC Champagne
Szczep: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Producent: LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)

Moët & Chandon Imperial
Intensywny, bogaty i intrygujący szampan, stanowiący wizytówkę Domu 
Szampańskiego Moët & Chandon. To wino musujące uosabia niepowta-
rzany styl oraz odzwierciedla różnorodność i komplementarność trzech 
szczepów: Pinot Noir, który daje mocną budowę, Pinot Meunier, jakiemu 
zawdzięczmy intensywność oraz finezyjnego Chardonnay. Kolor szampana 
jest słomkowy z zielonymi refleksami. Na podniebieniu wyczuwamy inten-
sywne zielone jabłuszka i owoce cytrusowe ze świeżymi nutami mineralny-
mi i białych kwiatów oraz eleganckimi nutkami świeżych orzechów i zboża.

Kolor wina: białe
Kategoria: musujące. Klasyfikacja: jakościowe
Temperatura podawania: 8°C. Pojemność: 0,75 l.

ZESTAW SZAMPANÓW MOËT & CHANDON

Moët & Chandon Nectar Imperial
Nectar Imperial to wyjątkowy wyraz stylu prezentowanego przez Moet  
& Chandon. Francuski szampan o pięknej żółtej barwie, ze złocistymi  
refleksami. Charakteryzuje się uwodzicielskim aromatem i bogatym bukie-
tem, który w pierwszym kontakcie wybucha zapachami owoców egzotycz-
nych ananasa i mango. Z czasem stopniowo uwalniają się aromaty owoców 
pestkowych, taki jak śliwka mirabelka i morela, wraz ze swoją jedwabistą  
i jędrną strukturą. A wszystko to, przeplecione delikatnymi nutami wanilii.

Kolor wina: białe. Smak: półwytrawne
Kategoria: musujące. Klasyfikacja: jakościowe
Temperatura podawania: 6°C. Pojemność: 0,75 l.
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw składający się z dwóch starannie wyselekcjonowanych  
win francuskich:

Chateau Belgrave G.C.C. Haut-Medoc A.O.C. 2011
Wino o głęboko śliwkowym kolorze. Intensywny zapach, bogaty w aroma-
ty świeżych czerwonych owoców, nutki przypraw i drewna. Zrównowa-
żona struktura tanin, aksamitne i skoncentrowane podniebienie. Rocznik 
2011 Chateau Belgrave ujawnia świeżość i elegancję w prawdziwym stylu 
Saint-Julien.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2011
Producent: Vins Et Vignobles Dourthe. Kraj: Francja. Region: Bordeaux. 
Apelacja: AOC Haut Medoc. Szczep: Cabernet Sauvignon (60%), Merlot 
(35%), Cabernet Franc (5%). Temperatura podawania: 18°C. Kategoria: 
spokojne. Klasyfikacja: jakościowe. Pojemność: 0,75 l.

ZESTAW WIN FRANCUSKICH

Chateau Teyssier Montagne Saint-Emilion A.O.C.
Wino pochodzi z winnicy położonej na gliniano-wapiennym zboczu, nieda-
leko Saint-Emilion. Jest klasycznym kupażem prawostronnego Bordeaux 
- przeważa tu szczep Merlot z domieszką Cabernet Franc. Aromat bardzo 
intensywny z wyraźnymi owocami jagody. Taniny są wyraźne i poprawne, 
budowa średniego ciężaru. Finisz zaskakujący - pełny świeżości owocowej 
i aksamitu.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2007
Producent: Vins Et Vignobles Dourthe. Kraj: Francja. Region: Bordeaux. 
Apelacja: AOC Montagne Saint-Emilion. Szczep: Merlot, Cabernet Franc
Temperatura podawania: 17-18°C. Kategoria: spokojne. Klasyfikacja: 
jakościowe. Pojemność: 0,75 l.
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw składający się z dwóch starannie wyselekcjonowanych białych win:

La Spinetta Langhe Bianco Sauvignon
Orzeźwiające i lekkie włoskie wino z regionu Piemont. Charakteryzuje się 
intensywnym aromatem siana, zielonych ziół i skórki z cytryny. Zostało 
wypełnione również mineralną nutą w tle. Nie zabraknie także bukietu 
cytrusów, grejpfruta i estragonu. Leżakuje 12 miesięcy w beczkach  
z francuskiego dębu.

Kolor wina: białe. Smak: wytrawne. Rocznik: 2011. Producent: Rivetti La 
Spinetta. Kraj: Włochy. Region: Piemont. Apelacja: DOC Langhe. Szczep: 
Sauvignon Blanc (100%). Temperatura podawania: 12°C. Kategoria:  
spokojne. Klasyfikacja: jakościowe. 

ZESTAW WIN BIAŁYCH

Hugel Gewürztraminer Jubilee Alsace A.O.C.
Wino charakteryzuje powiew korzeni i przypraw oraz niezwykle silna aro-
matyczność. Wyrafinowany Gewürztraminer spełnia oczekiwania najwyż-
szej jakości, jakie stawia się przed winiarnią położoną w Alzacji na osiedlu 
Hugel. Rok 2009 był rokiem bogatym i harmonijnym, kiedy to winogrona 
osiągnęły rekordowy poziom dojrzałości.

Kolor wina: białe. Smak: wytrawne. Rocznik: 2009. Producent:  
Hugel & Fils S.A. Kraj: Francja. Region: Alzacja. Apelacja: AOC Alsace. 
Szczep: Gewürztraminer (100%). Temperatura podawania: 10°C.  
Kategoria: spokojne. Klasyfikacja: jakościowe 

Pojemność: 2 x 0,75 l
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw dwóch wyselekcjonowanych włoskich win:

La Spinetta Barbaresco Bordini
Wino o świeżym zapachu, z wyraźnymi akcentami czarnych owoców,  
które stopniowo odkrywa nuty pieprzu i ekstraktywnych zapachów kwia-
tów oraz przyjemne aromaty czereśni i malin. Przebywało 20-22 miesiące  
w beczkach z francuskiego dębu, a następnie 3 miesiące w beczkach ze 
stali nierdzewnej. Charakteryzuje się dobrym potencjałem do dojrzewania 
i może dostarczać niezapomnianych doznań przez 25 lat od momentu 
zamknięcia w butelce. 

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2011. Producent: Rivetti 
La Spinetta. Kraj: Włochy. Region: Piemont. Apelacja: DOCG Barbaresco. 
Szczep: Nebbiolo (100%). Temperatura podawania: 18°C. Kategoria: 
spokojne. Klasyfikacja: jakościowe

ZESTAW WIN WŁOSKICH

Brancaia Ilatraia Maremma Toscana I.G.T.
Współczesna mieszanka Cabernet Sauvignon, Petit Verdot i Cabernet 
Franc. Wino o intensywnym, złożonym smaku i aromacie. Wyczuwalny 
zapach jeżyn i malin. Charakterystyczne jedwabiste taniny oraz długa 
końcówka. Wino dojrzewa 18 miesięcy we francuskich beczkach.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2009. Producent: La 
Brancaia S.a.r.l. Kraj: Włochy. Region: Toskania. Apelacja: IGT Maremma 
Toscana. Szczep: Cabernet Sauvignon (40%), Petit Verdot (40%), Caber-
net Franc (20%). Temperatura podawania: 18°C. Kategoria: spokojne. 
Klasyfikacja: regionalne
 
Pojemność: 2 x 0,75 l
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw składający się z 2 starannie wyselekcjonowanych włoskich win:

Masi Riserva di Costasera Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. 
Majestatyczne, wielowymiarowe i złożone wino włoskie najwyższej jakości. 
Specjalistyczne wykorzystanie autochtonicznych dla obszaru Valpolicella 
Classica winogron - Corvina, Rondinella i Molinara, które wzbogacono 
przez dodanie wyjątkowej odmiany Oseleta. Wyraźnie głęboki kolor czer-
wieni z fioletowo-granatowymi refleksami. Aromat wiśni i śliwki z subtelnym 
niuansem liści laurowych i słodkiej przyprawy. Końcówka bardzo długa,  
z wyczuwalnymi świeżymi jagodami.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2009. Producent: Masi 
Agricola S.P.A. Kraj: Włochy. Region: Veneto. Apelacja: DOC Amarone 
della Valpolicella Classico. Szczep: Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta. 
Temperatura podawania: 17°C. Kategoria: spokojne. Klasyfikacja:  
jakościowe

ZESTAW WIN WŁOSKICH Z REGIONU VENETO

Masi Grandarella Appassimento Rosso Delle Venezie I.G.T.
Wspaniałe włoskie wino z regionu Rosso delle Venezie (Veneto). Nieco-
dzienna mieszanka lokalnego Refosco z Carmenere. Proces produkcji 
tego włoskiego wina jest szalenie czasochłonny. Kolor Grandarella to głę-
boki rubin, a profil aromatyczny - zioła, tytoń, przyprawy i smażone wiśnie.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2010. Producent: Masi 
Agricola S.P.A. Kraj: Włochy. Region: Veneto. Apelacja: IGT Rosso delle 
Venezie. Szczep: Refosco (75%), Carmenere. Temperatura podawania:  
18°C. Kategoria: spokojne. Klasyfikacja: regionalne

Pojemność: 2 x 0,75 l
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Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wina w wybranych rocznikach, 
a dostarczone butelki wina mogą odbiegać wizualnie od przedstawionych na zdjęciu.
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Zestaw dwóch starannie wyselekcjonowanych portugalskich  
win wzmacnianych:

Graham’s 20 Years Old Tawny Port
Znakomite wino od tradycyjnego producenta. Długo dojrzewa w dębo-
wych beczkach, by rozwinęło się i odsłoniło niesamowitą paletę smaków. 
Spotkamy tu aromaty orzechowe przełamane laską wanilii, kandyzowany-
mi owocami, miodem i crème brûlée. Portugalskie wino wzmacniane,  
a zwłaszcza porto, należy do kanonów świata wina.

Kolor wina: czerwone. Smak: słodkie. Producent: Symington Family 
Estates. Kraj: Portugalia. Region: Douro Valley. Apelacja: Porto. Kategoria: 
wzmacniane. Szczep: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca, Tinta Cao. Temperatura podawania: 18°C. Klasyfikacja: 
jakościowe

ZESTAW WIN WZMACNIANYCH Z PORTUGALII

Graham’s Fine Ruby Port
Kompozycja win z kilku różnych roczników. W skład Graham’s Fine Ruby 
Port wchodzą mocno owocowe wina, które z jednej strony prezentują cię-
żar alkoholowy, z drugiej natomiast porywają rześką owocowością. Smak 
pełen owoców z mięsistą i gęstą fakturą. Sprawdzi się świetnie jako wino 
do szarlotki z lodami waniliowymi lub jako towarzysz sera pleśniowego.

Kolor wina: czerwone. Smak: słodkie. Producent: Graham’s Port. Kraj: 
Portugalia. Region: Douro Valley. Apelacja: Porto. Kategoria: wzmacniane. 
Szczep: Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinta Barroca, 
Tinta Cao. Temperatura podawania: 18°C. Klasyfikacja: jakościowe
 
Pojemność: 2 x 0,75 l
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Zestaw trzech, starannie wyselekcjonowanych win włoskich:

Mauro Molino Barolo Gallinotto DOCG
Kolor intensywny, rubinowo-granatowy. Zapach przepełniony aromatami 
kawowymi, różanymi. W tle świeży asfalt, złamany śliwkami i truskawkami. 
Ma bardzo dobry potencjał do starzenia.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2011. Pochodzenie: Włochy, Pie-
mont. Apelacja: DOCG Barolo. Szczep: Nebbiolo (100%). Temperatura 
podawania: 18°C. Wino spokojne, jakościowe

ZESTAW WIN WŁOSKICH Z PIEMONTU I TOSKANII

Marchese Antinori Riserva Chianti Classico D.O.C.G.
Toskańskie wino, pochodzące z najlepszych winnic należących do Mar-
chese Antinori. Jego dojrzewanie w dębowych beczkach trwa ponad rok. 
Klasa pośród win włoskich.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2012. Pochodzenie: Włochy, Toska-
nia. Apelacja: DOCG Chianti Classico. Szczep: Sangiovese (90%), Caber-
net Sauvignon (10%). Temperatura podawania: 18-19°C. Wino spokojne, 
jakościowe

Villa Cafaggio Riserva Chianti Classico D.O.C.G.
Wino toskańskie, które ponad półtora roku dojrzewa w najlepszych 
beczkach z francuskiego dębu. Oferuje intensywny aromat czerwonych 
owoców.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2011. Pochodzenie: Włochy, To-
skania. Apelacja: DOCG Chianti Classico. Szczep: Sangiovese (100%). 
Temperatura podawania: 17-18°C. Wino spokojne, jakościowe 

Pojemność: 3 x 0,75 l
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Zestaw trzech starannie wyselekcjonowanych win czerwonych:

Tollo Cagiolo Montepulciano D’Abruzzo D.O.C.
Wyjątkowa klasa wina z Abruzji. Powstaje ze szczepu Montepulciano  
i charakteryzuje się dojrzałymi owocami w aromacie. Na pierwszym planie 
dostrzeżemy jagody, kakao oraz wanilię. Po chwili pojawia się też lukrecja  
z cynamonem. Ma piękny rubinowo-czerwony kolor z fioletowymi refleksami.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2010. Pochodzenie: Włochy, Abruzja. 
Apelacja: DOC Montepulciano d’Abruzzo. Szczep: Montepulciano d’Abruzzo 
(100%). Temp. podawania: 17°C. Wino spokojne, jakościowe

ZESTAW WIN CZERWONYCH

2 Pi R
Idealnie wyważone wino. Barwa rubinowa z odcieniami fioletu. Intensywne 
aromaty z obecnością dojrzałych owoców, nutami mineralnymi na finiszu, 
dobrze zrównoważonymi nutami dębu.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2013. Pochodzenie: Hiszpania, 
Katalonia. Apelacja: DOC Priorat. Szczep: Grenache, Carignan, Cabernet 
Sauvignon, Syrah. Temp. podawania: 16°C. Wino spokojne, jakościowe

Montecillo Gran Reserva Rioja D.O.C.
Początkowo wyczuwalne są nuty tytoniowe, przechodzące w eleganckie 
aromaty powstające w procesie starzenia, w których tle odkryć można 
czerwone, dojrzałe owoce. Wino subtelne z idealną równowagą pomiędzy 
wszystkimi elementami. 

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2007. Pochodzenie: Hiszpania, Rioja. 
Apelacja: DOC Rioja. Szczep: Tempranillo (100%). Temp. podawania:  
18°C. Wino spokojne, jakościowe.
Pojemność: 3 x 0,75 l
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Zestaw trzech starannie wyselekcjonowanych win chilijskich:

Apalta Vineyards Pangea Colchagua Valley
Bardzo ciekawe i zaokrąglone wino, pełne czystego owocu, przystrojone 
aromatami pochodzącymi z beczki - wanilią oraz nutami czekoladowymi. 
Duża koncentracja, dobrze zbalansowane i świetnie ułożone, długie  
i przyjemne.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2010. Pochodzenie: Chile, Valle del 
Rapel. Apelacja: Colchagua Valley. Szczep: Syrah (100%). Temperatura 
podawania: 16-18°C. Wino spokojne, regionalne. Pojemność: 0,75 l

ZESTAW WIN Z CHILE

Santa Carolina VSC Valle del Maipo D.O.
Jedno z najlepszych win z Chile. Zapach jest bardzo skoncentrowany, 
pełen dojrzałych owoców, wielowarstwowy i intrygujący. Końcówka ciągnie 
się niemal w nieskończoność.  

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2010. Pochodzenie: Chile, Valle 
Central. Apelacja: DO Valle del Maipo. Szczep: Cabernet Sauvignon, Car-
menere (17%), Malbec (15%), Petit Verdot (8%). Temperatura podawania: 
19-20°C. Wino spokojne, regionalne. Pojemność: 0,75 l

Casablanca Neblus Valle de Casablanca D.O.
Intryguje purpurowym, bardzo głębokim kolorem. Zachwyca intensywnymi 
aromatami dojrzałych jeżyn, przypraw i dymu. Z drugiej zaś strony wyczu-
walne są nuty mineralne, ziemi, a także pieprzu.

Wino czerwone wytrawne. Rocznik: 2009. Pochodzenie: Chile, Aconca-
gua. Apelacja: DO Valle de Casablanca. Szczep: Syrah (100%). Tempera-
tura podawania: 18°C. Wino spokojne, regionalne.
Pojemność: 0,75 l
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Zestaw trzech starannie wyselekcjonowanych win z Nowego Świata:

Black Stallion Cabernet Sauvignon
Niebywale bogate i skoncentrowane wino, z wyraźnym aromatem jeżyn na 
przedzie. W tle nuty dębowe. Smak owoców śliwki, czarnych porzeczek  
i wiśni. Ładnie układa się w całość, taniny balansują się z kwasowością  
i ciężarem, końcówka długa i przyjemna.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2012. Pochodzenie: USA, Napa Val-
ley. Apelacja: AVA Napa Valley. Szczep: Cabernet Sauvignon (88%), Merlot 
(6%), Cabernet Franc (3%), Malbec (3%). Temp. podawania: 17°C. Wino 
spokojne, regionalne. Pojemność: 0,75 l

ZESTAW WIN Z NOWEGO ŚWIATA

Masi Tupungato Corbec Appassimento Argentina
Niecodzienna mieszanka odmiany Corvina i Malbec. Półtora roku spędza 
we francuskich beczkach dębowych, dzięki czemu nabiera niebywałej 
złożoności. Staje się aksamitne, z piękną strukturą i wyraźnymi akcentami 
suszonej wiśni.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2010. Pochodzenie: Argentyna, Men-
doza. Apelacja: Tupungato. Szczep: Corvina, Malbec. Temp. podawania: 
18°C. Wino spokojne, regionalne. Pojemność: 0,75 l

Ventisquero Grey Carmenere Maipo Valley
Mocna struktura, długi finisz i duża intensywność - to znaki rozpoznawcze 
tego wina. Barwa głębokiej czerwieni i bukiet dojrzałej, słodkiej porzeczki  
i jagody przełamane niuansami wanilii i karmelu urzekają od pierwszej chwili.

Wino czerwone, wytrawne. Rocznik: 2012. Pochodzenie: Chile, Valle Cen-
tral. Apelacja: Maipo Valley. Szczep: Carmenere (100%). Temp. podawa-
nia: 19-20°C. Wino spokojne, regionalne. Pojemność: 0,75 l
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Zestaw dwóch starannie wyselekcjonowanych win z Włoch:

Prunotto Barolo D.O.C.G.
Bardzo ciekawe i zaokrąglone wino, pełne czystego owocu. Przystrojone 
i esencjonalne, doskonale pasujące do dań mięsnych, dziczyzny i serów, 
prosto z Piemontu. Zachwyca nawet w latach swej młodości, zachowując 
olbrzymi potencjał do starzenia. Bukiet złożony z nut fiołka, śliwki i runa 
leśnego wspaniale komponuje się z truflami, całkiem wysokim poziomem 
kwasowości i taninami. Wino aksamitne i bardzo dobrze wyważone.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2013
Kraj: Włochy. Region: Piemont. Apelacja: DOCG Barolo
Szczep: Nebbiolo (100%)
Temperatura podawania: 17°C. Kategoria: spokojne. 
Klasyfikacja: jakościowe
 

ZESTAW WIN WŁOSKICH Z PIEMONTU

Prunotto Barbaresco D.O.C.G.
Barbaresco to znana apelacja w Piemoncie. Kolor wina jest ciemnograna-
towy, zapach niebywale złożony z nutami czerwonych owoców i przypraw 
oraz lukrecji w tle. Z wiekiem będzie stawało się coraz bardziej złożone  
i aksamitne.

Kolor wina: czerwone. Smak: wytrawne. Rocznik: 2011
Kraj: Włochy. Region: Piemont. Apelacja: DOCG Barbaresco
Klasyfikacja: jakościowe
Szczep: Nebbiolo (100%)
Temperatura podawania: 16°C

Pojemność: 2 x 0,75 l
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Ekskluzywna whisky typu blended, czyli mieszanka destylatów, z których 
najmłodszy ma 21 lat. Kombinacja beczek po burbonie i sherry sprawia,  
iż jest to whisky o kolorze ciemnego miodu, dość gęsta i złożona. W aro-
macie i smaku dominują akcenty słodkie – toffi, wanilia, słód jęczmienny,  
a także odbeczkowe (szczególnie po sherry), czyli tytoń, suszone figi, 
wiśnie, czekolada czy kakao i świeżo zmielona kawa. Warto dodać, iż  
w skład tej znakomitej pozycji wchodzą uznane od lat na rynkach świato-
wych single malty, m.in. Balblair, Speyburn, Knockdhu, czy Old Pulteney. 
Wyjątkowa whisky na wyjątkowe okazje.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 0,7 l

WHISKY HANKEY BANNISTER 21YO
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Jedna z bardziej cenionych przez znawców destylarnia wypuściła na rynek 
serię destylatów bez podania wieku oznaczaną jako tzw. Cask Strength. 
Produkty wchodzące w jej skład są filtrowane na zimno i nie rozcieńczane. 
Moc prosto z beczki oraz kombinacja beczek po Sherry Oloroso i Pedro 
Ximenez powodują, iż jest to whisky niezwykle bogata i zdecydowana  
w smaku. W aromacie znaleźć można nuty m.in. suszonych owoców, 
miodu, karmelu, czy cynamonu. W smaku niezwykle intensywne są nuty 
kakao i czekolady, przyprószone wanilią i orzechami, zaś całości dopeł-
niają akcenty rodzynkowo – śliwkowe. Finisz zdecydowany, dębowo-orze-
chowy, z nutami łagodzącej sherry.

Zawartość alkoholu: 54,9% 
 
Pojemność: 0,7 l

WHISKY GLENDRONACH CASK STRENGTH15
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Prawdziwa gratka dla miłośników akcentów mlecznej czekolady w whisky. 
Jedno z naprawdę niewielu oficjalnych wydań destylarni, leżącej w sercu 
regionu Speyside, tj. mieście Dufftown. Rare to wersja podstawowa, tzw. 
No Age Statement, a więc bez oznaczenia wieku. W aromacie znaleźć 
można m.in. nuty ziołowe (cynamon, goździki, mięta), herbatniki, pieczone 
jabłka, orzechy, skórkę pomarańczową i wanilię. W smaku delikatna, owo-
cowo-czekoladowa, z odrobiną pikantności cynamonu, pieprzu i wytraw-
ności dębu. Finisz podobny, lekko ziołowy, dżemowo-czekoladowy. 

Zawartość alkoholu: 43,4%

Pojemność: 0,5 l

WHISKY MORTLACH SINGLE MALT RARE OLD
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Jeden z najwspanialszych burbonów świata, produkowany obecnie przez 
koncern Beam-Suntory. Rozlewany do butelek z mocą beczki stanowi 
prawdziwy rarytas w świecie amerykańskiej whiskey. W kieliszku mieni 
się ciepłymi, bursztynowymi refleksami, zapach jest aromatyczną bombą 
drzewno-waniliowo-dymną, smak zaś i finisz są długie, intensywne, pełne 
owoców, taniny, nut tytoniowych, czy mocno palonej kawy. Kwintesencja 
znakomitości.

Zawartość alkoholu: 65,3% 
 
Pojemność: 0,7 l

WHISKEY BN BOOKER’S 7Y
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Zestaw dwóch butelek whiskey:

Whiskey Jack Daniel’s Silver Select 
Najsłynniejsza amerykańska whiskey ze stanu Tennessee. Wersja Silver 
Select zadebiutowała na rynku w 1997 roku i jest wersją Single Barrel 
(pojedynczy destylat, pojedyncza beczka z najlepszego z poziomów leża-
kowania) butelkowaną z wyższą mocą alkoholu. Aromat zachwyca swą 
złożonością i subtelnością. Znajdziemy tam nuty zarówno cytrusów i ba-
nanów, jak i karmelu, wanilii i cynamonu. W smaku gładka, słodko-drzew-
na, delikatnie ziołowa i kremowa, finisz zaś to długa, ciepła i przyjemna 
kontynuacja karmelowo-ziołowych przeżyć.

Zawartość alkoholu: 50% 

Whiskey Jack Daniel’s Single Barrel 
Luksusowa edycja najbardziej znanej amerykańskiej whiskey. Nie mieszana 
z żadnym innym destylatem, pochodząca z najlepszego, siódmego pozio-
mu wśród składowanych beczek. Leżakowana w nowym dębie wypala-
nym od środka, destylowana dwukrotnie i filtrowana przez trzymetrową 
warstwę klonowego węgla drzewnego. W efekcie mamy do czynienia  
z wyjątkową whisky, która zarówno w aromacie, jak i smaku urzeka nutami 
czekolady, dębu, wanilii, karmelu, suszonych owoców i przypraw korzen-
nych. Pomiędzy beczkami występują subtelne różnice, które sprawiają,  
iż każda butelka pochodząca z nowej beczki stanowi osobny rozdział  
w historii destylarni Jack Daniel’s.

Zawartość alkoholu: 45% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW WHISKEY Z USA - JACK DANIEL’S
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Zestaw dwóch butelek amerykańskiej whiskey: 

Whiskey Woodford Reserve
Jeden z najlepszych burbonów świata, destylowany w miedzianych 
alembikach i leżakowany w nowych, wypalanych beczkach od 4 do 7 lat. 
Zadebiutował w roku 1996 i od razu podbił serca miłośników tego typu 
trunków. Produkowany w ograniczonych ilościach (na każdej z butelek 
znajdziemy numer partii oraz datę butelkowania) Woodford powstaje z 
zacieru zawierającego 72% kukurydzy, 18% żyta i 10% słodu z jęczmienia. 
Aromat bardzo złożony, z nutami suszonych owoców, rodzynek, orzechów 
i toffi. Smak cytrusowo-czekoladowy, z domieszką przypraw korzennych, 
finisz długi, pikantno-waniliowy.

Zawartość alkoholu: 43,2% 

Whiskey Wild Turkey Rare Breed 
Jedna z najsłynniejszych amerykańskich whiskey, pochodząca z gorzelni 
Austin Nichols. „Dziki Indyk” to whiskey żytnia (w jej skład wchodzi co 
najmniej 20% zacieru żytniego), wytrawna. Ta zaś wersja złożona jest  
z destylatów leżakowanych w wypalanych beczkach przez 6, 8 i 12 lat. 
Butelkowana z mocą beczki posiada złożony aromat, którego składowymi 
są m.in. wanilia, tytoń, skóra, palony dąb, karmel, gorzka czekolada i orze-
chy. Podobne nuty znajdziemy w smaku, w którym dodatkowo rozwiną 
się akcenty cytrusowe (skórka pomarańczowa) oraz korzenne (np. gałka 
muszkatołowa). Finisz długi, słodko-wytrawny, cytrusowo-karmelowo- 
orzechowy.

Zawartość alkoholu: 54,1% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW WHISKEY Z USA
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Zestaw dwóch butelek szkockiej whisky:

Glenmorangie The Lasanta Scotch Whisky 12 Years Old
Lasanta z języka hiszpańskiego oznacza „ciepło i namiętność”. Nazwa na-
wiązuje do dwuletniego okresu dojrzewania w hiszpańskich beczkach po 
sherry z regionu Jerez, która to nadała tej whisky elegancji oraz niezwykle 
słodkiego, ponętnego aromatu i głębokiego smaku. Wcześniejsze 10 lat 
whisky leżakowała w beczkach amerykańskich po burbonie. Charakte-
ryzuje się ciepłym, rdzawym kolorem. W nosie czuć mieszankę przypraw 
przełamaną słodyczą czekolady, rodzynek i karmelu. Smak niezwykle 
złożony - orzechy włoskie i toffi współgrają z mocą przypraw. Jest to nie-
zwykle ciepła, harmonijna i zgrana whisky z akcentami sherry oraz długim, 
satysfakcjonującym finiszem.

Zawartość alkoholu: 46% 

Glenmorangie Original Scotch Whisky 10 Years Old
Glenmorangie Original 10 years old prezentuje klasę samą w sobie. Proces 
dojrzewania przebiega w beczkach z amerykańskiego dębu w dwóch 
etapach - najpierw w beczkach napełnianych po raz pierwszy, wytwarzając 
smaki i aromaty kokosa oraz wanilii, następnie w beczkach już niegdyś 
napełnianych, wzbogacając whisky o delikatne akcenty miodu i mięty. 
Znaleźć w niej można aromaty miękkich owoców, brzoskwiń, mango, 
bananów, ciętego drewna i wanilii. W smaku ciepłe i miękkie, z chłodnym  
i miętowym finiszem.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW SZKOCKICH WHISKY – GLENMORANGIE
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Glenkinchie 12 Years Old Single Malt Scotch 
Wyjątkowo lekka i aromatyczna słodowa whisky wywodząca się ze 
szkockiej destylarni, dojrzewająca przez 12 lat w beczkach po burbonie. 
Wyczuwalne kwiatowe aromaty ze słodkimi akcentami wanilii. Na podniebie-
niu kremowa, aksamitna, gładka, odkrywa stopniowo cytrusowe posmaki. 
Glenkinchie jest wyjątkowo zrównoważoną, harmonijną i delikatną whisky 
o przepięknej, złotej barwie oraz zbożowo-miodowym finiszu. Zachwyci 
zarówno amatorów, jak i znawców whisky.

Zawartość alkoholu: 43% 

Talisker 10 Year Old Single Malt Scotch Whisky
Szkocka whisky słodowa o jedwabistej konsystencji i mocno zaakcentowa-
nym smaku słodu, korzeni i pieprzu  produkowana w gorzelni w Carbost na 
wyspie Skye. Słynie ze „słonawego” posmaku, wynikającego z dużej ilości 
fenoli w trunku. Aromat przepełniają akcenty dymne. Z uwagi na nietypowy 
smak Talisker stanowi prawdziwy rarytas dla koneserów.

Zawartość alkoholu: 45,8%
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW SZKOCKICH WHISKY OLD SINGLE MALT21
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Zestaw dwóch butelek whisky i czterech kieliszków do whisky

Whisky Single Malt Old Pulteney 12Y
Podstawowa whisky z najdalej na północ wysuniętej destylarni w lądowej 
części Szkocji. Produkowana starymi, tradycyjnymi metodami leżakuje  
w magazynach, w których zamiast okien są moskitiery. Dzięki temu morska 
bryza przepływa przez pory beczek. W efekcie powstaje destylat bardzo 
delikatny, słodko-karmelowy z akcentami czekolady, świeżo palonej kawy, 
orzechów i dębu, przy czym na finiszu uwydatnia się wyraźna, acz delikatna, 
słono-morska nuta.

Zawartość alkoholu: 40% 

Whisky Single Malt Old Pulteney 17Y
Nie filtrowana na zimno, znakomita whisky pochodząca z destylarni położo-
nej w portowej miejscowości Wick. Kombinacja beczek po burbonie i Sherry 
Oloroso wpływa na głębię całego destylatu. Aromat urzeka złożonością, 
gdzie znaleźć można m.in. jabłka, gruszki, wanilię, karmel, czekoladę, orze-
chy, sól morską i wodorosty. W smaku dochodzą nuty kolejnych owoców, 
chociażby moreli, czy kiwi, zaś finisz jest taki, jak na Old Pulteneya przystało: 
słodko-owocowo-morski i głęboki.
 
Zawartość alkoholu: 46% 
 
Pojemność: 2 x 0,35 l

ZESTAW SZKOCKICH WHISKY Z KIELISZKAMI
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Zestaw whisky i cognac:

Glenmorangie Quinta Ruban Scotch Whisky 12 Years Old
Najbardziej esencjonalna, wyrazista i intensywna whisky od Glenmorangie. 
Swoją wyjątkowość zawdzięcza ponownemu dojrzewaniu w portugal-
skich beczkach po Porto. Ponowna maturacja nadaje whisky cudownej 
słodyczy oraz gładkości która idealnie współgra z mocną i intrygującą 
nutą przypraw. Wśród aromatów niesamowity bukiet - ciemna, miętowa 
czekolada, pomarańcze, drzewo sandałowe, pieprz i gałka muszkatołowa. 
Najbardziej zachwyca finisz, który jest znakiem rozpoznawalnym tej whisky 
- długi, aksamitny i jedwabisty, z posmakiem czekolady i pomarańczy. Jest 
to niezwykle intrygująca whisky, która zaskoczy każdego.

Zawartość alkoholu: 46%. Pojemność: 0,7 l

Cognac Hennessy VS
Nazwa koniak zarezerwowana jest dla trunków wytwarzanych jedynie we 
Francji, w pobliżu miasteczka Cognac. Proces wytwarzania tego alko-
holu jest niezmienny od około 300 lat i jest to najsłynniejszy i najbardziej 
elegancki winiak. W przeszłości nazywano go również „eau de vie” co 
oznacza „woda życia”. Do produkcji koniaku używa się wyłącznie 3 szcze-
pów białego wina, z których najpopularniejszym jest trebbiano. Hennessy 
wytwarzany jest z 40 destylatów dojrzewających od 4 do 15 lat w becz-
kach spełniających bardzo restrykcyjne warunki. W smaku orzeźwiający 
z wyczuwalnymi aromatami dębowymi przechodzącymi w drugim smaku 
w nutę orzecha laskowego. Wyczuwalna jest także wanilia pochodząca 
z dojrzewania w beczce. Hennessy jest pełnym witalności i orzeźwienia, 
tajemniczości i elegancji trunkiem przepełnionym tradycją.

Zawartość alkoholu: 40%. Pojemność: 0,7 l

ZESTAW SZKOCKA WHISKY I COGNAC
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Zestaw składający się z butelki szkockiej whisky i butelki rumu:

Whisky Ardbeg Uigeadail
Historia Ardbeg Uigeadail sięga 2003 roku, kiedy to weszła do oferty jako 
nierozcieńczone uzupełnienie asortymentu. Niezwykle mocna whisky. 
Uigeadail oznacza „ciemne i tajemnicze miejsce”. Jest to także nazwa 
jeziora w pobliżu destylarni, które zapewnia wodę torfową do produkcji 
whisky, nadając jej niezwykle intrygujące aromaty. Maturacja przebiega w 
dwóch rodzajach beczek - po burbonie oraz po sherry. Wrzos, wanilia, so-
lone masło, dym torfowy, marcepan, sherry i lukrecja - te aromaty możemy 
wyczuć w jakże bogatym bukiecie oferowanym po otwarciu.

Zawartość alkoholu: 54,2%

El Dorado 5 Year Old Rum
Unikalny smak i niepowtarzalne doznania degustacyjne El Dorado gwaran-
towane są przez co najmniej 5-letnie dojrzewanie w dębowych beczkach 
po burbonie. Jest to rum średniego wieku będący mieszanką dwóch 
starszych roczników z Uitvlugt Savalle i Enmore Wooden Coffey Still. W 
zapachu pikantne, z nutami cynamonu oraz podpalanego cukru. W smaku 
niezwykłe bogactwo przypraw przełamane słodyczą toffi i karmelu.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW SZKOCKA WHISKY I RUM
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Zestaw, w skład którego wchodzą whisky i armagnac:

Whisky Glenmorangie Nectar d’Or 12YO
Whisky, która po 10 latach dojrzewania w amerykańskich, dębowych 
beczkach po burbonie została przelana na 2 lata do tzw. aktywnej beczki 
po najsłynniejszych, słodkich winach z regionu Sauternes we Francji. 
Jej smak jest doskonale zbalansowany i rozwija swoje bogate aromaty. 
Charakteryzuje się miodowo złotym kolorem. Zapach wapienny z wyraź-
nym akcentem skórki pomarańczy, rodzynek i daktyli. Bogate akcenty 
owocowe splecione z egzotycznymi przyprawami, kokosami i gałką 
muszkatołową. W smaku wyczuć można delikatny imbir i gałkę muszka-
tołową w połączeniu z prażonymi migdałami przynoszącymi ciepły smak, 
który przeplata się z syropem o aromacie cytrynowej bezy i miodowym 
środkiem. Finisz: wyraźnie długi z wykończeniem cytrynowej skórki, białej 
czekolady, wanilii i imbiru.

Zawartość alkoholu: 46%. Pojemność: 0,7 l

Armagnac Castarede Bas VSOP
Armagnac jest rodzajem wódki wytwarzanej z winogron do której produkcji 
dopuszczonych jest 10 szczepów winnych. Historia tego trunku sięga XV 
wieku, a nazwa armagnac wywodzi się od francuskiego regionu w Gasko-
nii. Castarede Bas XO powstaje w cenionej na arenie międzynarodowej 
destylarni Florence’a Castarede, obecnie najstarszej w rejonie Armagnac. 
VSOP odnosi się do czasu dojrzewania najmłodszego destylatu (Very Su-
perior Old Pale) i wynosi tutaj co najmniej 4,5 roku. Castarede Bas VSOP 
jest przepysznie świeży oraz łagodny o pięknej, bursztynowej barwie.  
W zapachu czujemy przyprawy, orzechy, kakao oraz suszone śliwki.

Zawartość alkoholu: 40%. Pojemność: 0,7 l

ZESTAW SZKOCKA WHISKY I ARMAGNAC
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Zestaw dwóch butelek whisky:

Whisky Single Malt Arran Port Cask Finish
Whisky pochodząca z jednej z najmłodszych destylarni szkockich, zloka-
lizowanej na wyspie Arran w miejscowości Lochranza. Leżakuje przez 9 
lat w beczkach po burbonie i finiszuje w beczkach po Porto. Ma delikatny 
słodkawy aromat suszonych owoców, śliwek, cytrusów, wanilii, przypraw 
i orzechów. W smaku korzenność jeszcze bardziej się uwydatnia i jest 
podparta nutami przejrzałych jabłek i gruszek przyprószonych cynamo-
nem. Finisz jest niezwykle ciepły, słodki, z dobrym balansem pomiędzy 
karmelową słodyczą a lekkością przypraw.

Zawartość alkoholu: 50% 

Whisky Single Malt Arran Sauternes Cask Finish  
Delikatna, ciepła i pozbawiona torfu whisky. Leżakowana w beczkach po 
burbonie przez 9 lat, przelewana jest na okres od 8 do 12 miesięcy do 
beczek po słodkim białym francuskim winie z Bordeaux. Dzięki tej kombi-
nacji mamy do czynienia ze słodko-pikantnym ekstraktem pobudzającym 
zmysły. Zarówno w zapachu, jak i w smaku dominują nuty słodkie, 
znaleźć tu można morelę, gruszkę, a nawet winogrona. Delikatnie pieprzne 
nuty sprawiają, iż kubki smakowe cieszą się winno-pikantnym finiszem,  
z nutą świątecznych wypieków w tle.

Zawartość alkoholu: 50% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW SZKOCKICH WHISKY SINGLE MALT ARRAN

Zdjęcie ma charakter poglądowy, a dostarczone butelki mogą odbiegać wizualnie od 
przedstawionych na zdjęciu.
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W 1840 roku na brzegu rzeki Charente powstaje The Château Courvoisier 
- znakomity koniak o bursztynowej barwie produkowany tam do dzisiaj. 
Destylacja odbywa się tylko w małych alembikach o pojemności 25 hekto-
litrów. W przypadku koniaku XO blend obejmuje 80 destylatów od 15 do 
25 lat z Grande i Petite Champagne oraz z Borderies. Beczki robione są 
tylko z dębu z Tronçais, o średnim stopniu wypalenia. 

Trunek ten stworzony został za pomocą zmieszania wyjątkowo dojrzałych 
koniaków o najwyższej jakości. Bogactwo aksamitnie lekkich aromatów 
świeżych kwiatów z nutą pomarańczy, ananasa oraz gruszki. W tle wyraź-
nie przebijające akcenty czekolady, wanilii oraz dębiny. Finisz zdumiewają-
co długi z zaskakującą głębią. 

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 0,7 l

COGNAC COURVOISIER XO IMPERIAL
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Specjalna, limitowana wersja jednej z najsłynniejszych hiszpańskich 
brandy. Produkowana jest w regionie Jerez de la Frontera przez Sancheza 
Romate. Składa się z destylatów co najmniej 25-letnich. Głęboki brązo-
wo-kasztanowy kolor, delikatnie słodkie nuty w zapachu, smaku i finiszu, 
z refleksami suszonych owoców, czekolady, cynamonu, toffi czy sherry 
czynią z tej brandy pozycję wyjątkową, dorównującą najlepszej klasy 
francuskim koniakom.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 0,7 l

BRANDY CARDENAL MENDOZA CARTA REAL



34 INNE

Zdjęcie ma charakter poglądowy, a dostarczona butelka może odbiegać wizualnie od 
przedstawionej na zdjęciu.

29

Znakomity Rum z Barbados o ciemnobursztynowej barwie i zapachu 
stanowiącym wyrafinowaną harmonię między nutami dębu i karmelu. Rok 
1703 widniejący na butelce nawiązuje do czasów, w których trunki z trzci-
ny cukrowej nazywane były „Rumbulion” lub „Kill-devil”. W tych czasach 
młody biznesmen Sir John Gay wszedł w spółkę z przyjacielem zarzą-
dzającym małą lokalną gorzelnią. Już po kilku latach destylarnia znacznie 
rozrosła się i unowocześniła, tworząc legendę żyjącą do dnia dzisiejszego. 
Rum ten w smaku jest wspaniale zbalansowany pomiędzy karmelem, 
przyprawami korzennymi a tostami. Finisz niesamowicie krągły i delikatny.

Zawartość alkoholu: 43% 
 
Pojemność: 0,7 l

RUM MOUNT GAY 1703 OLD CASK SELECTION
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Zestaw składający się z dwóch butelek tequili:

Tequila Herencia Mexicana Anejo
Herencia Mexicana korzysta jedynie z tradycyjnych metod produkcji. 
Rdzenie agawy zwane Pina (szyszka) ochładzane są przez 36 godzin, aby 
następnie wydobyć słodki sok zwany „miodem agawy”. Poddawany jest on 
długiej 72-godzinnej fermentacji, podczas której powstaje alkohol i mnóstwo 
związków odpowiedzialnych za smak i zapach. To w połączeniu z 2,5-letnim 
okresem dojrzewania w dębowych beczkach zapewnia tak niepowtarzalny 
smak tej tequili o złotej barwie. Jej zapach jest kwintesencją tradycyjnych 
metod produkcji oraz cierpliwego dojrzewania w beczkach, oddając aromat 
agawy wyjętej wprost z pieca. Tequila ma smak świeżego soku z agawy, 
wanilii i szlachetnego dębu. Finisz kompleksowy, jedwabiście gładki i długi.

Zawartość alkoholu: 40%

Tequila Herencia Mexicana Blanco (Silver)
Tequila Herencia Mexicana produkowana jest w regionie Los Altos de Jali-
sco i stanowi ważną cześć meksykańskiej historii. Wytwarzana dzisiaj wersja 
Blanco powstaje w 100% z błękitnej agawy, uprawianej na wyżynie słynącej 
z bardzo żyznej i bogatej w związki mineralne gleby. Tam też po 7-10 latach 
dojrzewają dorodne rośliny. Tequila o przejrzystym kolorze ze srebrnym 
refleksem ma delikatnie cytrusowy zapach z nutką świeżych ziół i nutą upie-
czonej agawy. Smak średnio zbudowany, odzwierciedlający aromat. Finisz 
harmonijny, gładki i długi.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 2 x 0,7 l

ZESTAW TEQUILI
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Światowej sławy polska wódka o kremowym zapachu z nutką wanilii, wy-
twarzana w dawnym Polmosie Żyrardów przez francuski koncern LVMH. 
Do jej produkcji używa się wyjątkowej odmiany żyta zwanego „Dankow-
skie”, a następnie destyluje czterokrotnie. Smak pełny i krągły, z jedwabi-
stą teksturą o delikatnej nutce wanilii, pieprzu i przypraw. Finisz utrzymuje 
się długo, z orzechowo migdałowym posmakiem.

Oficjalna wódka Jamesa Bonda w najnowszym filmie o przygodach agenta 
007, „Spectre”.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 1,75 l

WÓDKA BELVEDERE PURE
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Jedna z najlepszych wódek na świecie, powstająca z połączenia najlep-
szych składników. Wspaniała wódka destylowana pięciokrotnie według 
rosyjskiej receptury z zimowych żniw żyta. Każdą butelkę zdobi wizerunek 
azjatyckiego smoka oraz szwajcarskie, 23-karatowe złoto. Zapach wyjąt-
kowo gładki, smak miękki i bardzo przyjemny, a finisz zadowalająco długi.

Zawartość alkoholu: 40% 
 
Pojemność: 0,7 l

WÓDKA ROYAL DRAGON SUPERIOR 23 KARATY
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Zestaw dwóch butelek wyjątkowego ginu:

Gin Botanist Islay Dry
Botanist Gin to trunek w kolorze żywego srebra, który powstaje  
w szkockiej destylarni Bruichladdich. Do jego produkcji wykorzystuje się  
9 składników ziołowych, 22 lokalne zioła, korzenie i kwiaty oraz alembik typu 
Lomond Still, służący wcześniej do wytwarzania whisky. Gin ma zapach 
delikatnie słodkiego mentolu, mięty jabłkowej, wiosennej ściółki, jałowca, 
kolendry i anyżu. W tle doszukać się można skórek cytrusów i bukietu let-
nich kwiatów. Smak bogaty i gładki, z początku zimny, a po chwili wyczuwa 
się ciepło i absolutną czystość jaką daje powolna destylacja. Jest w nim 
świeżość cytrusów i bogaty świat smaków stymulujących zmysły.

Zawartość alkoholu: 46%. Pojemność: 0,7 l

Gin Caorunn
Caorunn w języku galickim oznacza jarzębinę. Gin o barwie czystej,  
szkockiej wody powstaje w sercu Szkocji, w gorzelni whisky Balmenach. 
W specjalnie do tego celu przygotowanej miedzianej komorze gorące 
opary alkoholu przenikają perforowane półki z jałowcem i sześcioma 
klasycznymi składnikami oraz pięcioma typowymi szkockimi przyprawami 
nadającymi temu ginowi tak niepowtarzalny charakter. Zapach świeży, 
kwiatowy, cytrusowy, lekko korzenny i aromatyczny. W smaku soczysty, 
słodki, pełny i cielisty. Finisz natomiast jest ożywczy, długo trwający, od-
świeżający i lekko wytrawny.

Zawartość alkoholu: 41,8%. Pojemność: 0,7 l

ZESTAW GINÓW



WYCIĄG Z REGULAMINU

Jak zamówić Prezent z Katalogu Lifestyle? Nic prostszego!
Jeśli otrzymałeś podarunek od swojego Prezentodawcy w postaci Bonu wystarczy że:

1) Wybierzesz Prezent z Katalogu, który otrzymałeś wraz z Bonem.

2) Złożysz zamówienie:

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl albo
• na stronie www.prezentokracja.pl

Pamiętaj, aby przy zamówieniu wskazać dokładnie nazwę i katalogowy numer Prezentu oraz numer nadrukowany na Twoim Bonie. Podaj również swoje 
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres na terenie Polski, na który chcesz, aby został dostarczony Prezent. 

3) Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres najpóźniej w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Pomimo dołożenia najwyższych starań, z przyczyn od nas niezależnych, może dojść do sytuacji w której wybrany przez Ciebie Prezent będzie niedostępny. 
W takim wypadku skontaktujemy się z Tobą i, jeśli żaden z innych Prezentów z Katalogu nie będzie Ci odpowiadał, zaoferujemy Ci od tego samego dostawcy 
inny Prezent, o wartości nie niższej niż wartość Prezentu pierwotnego, o tej samej funkcjonalności i zbliżonej estetyce.

Pamiętaj!

• Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na Bonie! Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane.
• To numer Twojego Bonu uprawnia do zamówienia Prezentu. Nie udostępniaj go osobom niepożądanym. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ktoś inny 
   wykorzysta Twój Bon.
• Po prawidłowym złożeniu zamówienia numer Bonu uważa się za wykorzystany. Zamówione Prezenty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
• W razie nieodebrania Prezentu dostarczonego na adres wskazany w zamówieniu, wstrzymamy się z jego ponownym przesłaniem do czasu pokrycia 
   kosztów ponownej dostawy.
• Jeśli dostarczenie Prezentu opóźnia się skontaktuj się z nami! Jeżeli powstaną jakiekolwiek przeszkody w dostawie Prezentu poinformujemy Cię o tym 
   bezzwłocznie.
• Przy dostarczeniu Prezentu sprawdź przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona w transporcie. Przyjęcie Prezentu stanowi przyznanie, 
     że dostawa została wykonana prawidłowo, a Prezent jest wolny od wad.



Reklamacje

Chcemy, abyś był zadowolony ze swoich Prezentów i cieszył się nimi jak najdłużej, dlatego też:

• W dniu dostawy sprawdź czy Prezent jest zgodny z opisem w Katalogu i nie posiada widocznych wad. Jeśli okaże się, iż nie posiada cech wskazanych 
   w Katalogu lub nie funkcjonuje jak powinien, zgłoś to od razu tego samego dnia.
• Wady Prezentu których nie można było wykryć w dniu dostawy, a które ujawniły się w ciągu roku, zgłoś najpóźniej do trzech dni od daty ich ujawnienia.
• Pamiętaj, że zgłaszanie wad z naruszeniem powyższych terminów wyłącza możliwość reklamacji.
• Twoje zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane nie później niż w ciągu 21 dni. Brak reakcji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
• W razie stwierdzenia wadliwości Prezentu, zostanie on naprawiony, a jeżeli dokonanie naprawy nie jest możliwe w terminie 21 dni, zostanie wymieniony 
   na nowy lub w zamian zostanie doręczony inny Prezent o zbliżonej wartości.
• Prezent wadliwy musisz przesłać na swój koszt, ale już naprawione lub wymienione Prezenty prześlemy sami.
• Pamiętaj, że kupującym Prezent jest Twój Prezentodawca, dlatego nie stosuje się przepisów prawa dotyczących zakupów dokonywanych przez konsumentów.

Produkty alkoholowe znajdujące się w Katalogu sprzedawane i dostarczane są Państwu przez:
Winezja.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, posiadającą ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.
PINOT Wine & Spirits, Majestic Michał Stanisławczyk, ul. Traugutta 5, 90-106 Łódź, posiadający ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przyjmując Bony zobowiązują się Państwo do nieudostępniania ich osobom niepełnoletnim.
Zamówienia składane przez osoby niepełnoletnie nie będą realizowane.
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