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ŠKÓTSKA
BLENDED 
WHISKY
Tento druh whisky je zmiešaný minimálne z dvoch, 

častejšie však z viacerých druhov single malt a grain 

whisky z rôznych destilérií. Zreje v už raz použitých 

sudoch, najčastejšie po bourbone alebo sherry. Ako už 

názov napovedá, škótska whisky je destilovaná výhrad-

ne v Škótsku za jasne určených podmienok a zákonov. 

Vysokej obľúbenosti sa však teší po celom svete.
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CHIVAS REGAL
Celosvetovo preslávená prémiová whisky 

Chivas Regal je považovaná za globálnu ikonu 

vo svojom odvetví a je stelesnením najlepšieho 

štýlu a exkluzivity. Viacdruhová miešaná sladová 

whisky, predávaná vo viac ako 150 krajinách po 

celom svete, je nadčasovou klasikou medzi 

whisky. Domovinou ikonického alkoholu s výraz-

nými ovocnými tónmi a komplexnou škálou 

orechových a slamových podtónov je najstaršia 

pálenica Škótskej vysočiny Strathisla, fungujúca 

už od roku 1786. Tradícia miešania vyzretých 

sladových a obilných whisky, ktorým sa v polovici

19. storočia preslávili bratia James a John Chiva-

sovci, sa odovzdáva z generácie na generáciu.



CHIVAS REGAL 12 YO

Srdcom tohto dvanásťročného prémiového blendu sú vyzreté, lahodné single malts, 

harmonicky zladené s najkvalitnejšími grain whisky z celého Škótska. Táto whisky poteší 

žiarivou jantárovou farbou, je bohatá a ovocná, v ústach guľatá a smotanová. Prináša 

chuť zrelých, medom sladených jabĺk s tónmi vanilky, lieskových orieškov a karamelu. 

Pije sa nielen čistá, ale je tiež bázou luxusných variant koktailov. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 12 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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Chivas Regal 12 YO / 0,7 l

darčekové balenie 

Highball



CHIVAS REGAL EXTRA 13 YO OLOROSO SHERRY

Táto whisky je súčasťou novej kolekcie 13-ročných whisky, ktorá je inšpirovaná priekop-

níckymi whisky blendermi a zakladajúcimi bratmi Chivasovými. Whisky v tejto kolekcii 

získavajú extra chuťové tóny vďaka dozrievaniu v rôznych typoch sudov (po sherry, rume, 

ražnej alebo tequile). Chivas Extra 13 Oloroso Sherry sa vyznačuje bohatou chuťou s náznak-

mi hruškového sirupu, vanilkového karamelu, škorice a mandlí. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal Extra 13 YO Oloroso Sherry / 0,7 l

darčekové balenie
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CHIVAS REGAL EXTRA AMERICAN RYE CASK 13 YO

Chivas Extra American Rye Cask 13 YO je špeciálna edícia whisky, ktorá dozrieva

v sudoch z americkej raže. To dodáva svetovo preslávenému blendu Chivas ďalší

chuťový rozmer. Aróma je sladko vanilková, chuť výnimočne hladká a jemná s tónmi 

sladkých pomarančov, mliečnej čokolády a štipky škorice, s neuveriteľne hladkým 

záverom. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal Extra American Rye Cask 13 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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CHIVAS REGAL XV

Tento jedinečný 15-ročný blend dozrieva v sudoch po koňaku. Sudy sú z najprestíž-

nejšieho regiónu Grande Champagne, kde vznikajú tie najlepšie koňaky na svete. 

Sladká aróma marmelády, škorice a šťavnatých hrozienok prechádza do ovocných 

tónov hruškového kompótu a mliečneho karamelu. Tento blend má krásnu zamatovú 

textúru a bohatý, dlhý záver s náznakom vanilky. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal XV / 0,7 l

zlatá fľaša 

darčekové balenie
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Chivas Regal XV / 0,7 l

limitovaná dizajnová edícia 

darčekové balenie



CHIVAS REGAL 18 YO

Ide o prémiovú zmes viac ako dvanástich vzácnych druhov škótskych whisky. Farba 

Chivas Regal 18 YO je sýta, tmavojantárová, jej aróma pôžitkárska a viacvrstvová. 

Zamatová chuť horkej čokolády na podnebí ustupuje elegantným kvetinovým tónom 

a nádychu sladkej, mäkkej dymivosti. Vďaka 85 chuťovým stopám je každý dúšok 

novým a fascinujúcim objavom. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 18 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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CHIVAS REGAL WHISKY BLENDING KIT

Namiešajte si svoj vlastný blend. Sada je ideálnym darčekom pre priaznivcov whisky. 

Obsahuje štyri single malt whisky a jednu blended grain whisky, z ktorých každá 

predstavuje inú chuťovú charakteristiku: kvetinovú, ovocnú, citrusovú, krémovú a dymo-

vú. Ďalej je set doplnený o pipetu a kadičku a tiež o miniaturku Chivas Regal 12 YO, 

jednej z najobľúbenejších škótskych na svete. Milovníci whisky môžu skúmať, experi-

mentovať a testovať svoje zručnosti a zmysly.

Chivas Regal Whisky Blending Kit

darčekové balenie
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ROYAL SALUTE
Royal Salute je luxusná škótska blended whisky, 

ktorá bola prvýkrát stvorená v roku 1953 pri 

príležitosti korunovácie kráľovnej Alžbety II. 

Poctu tejto slávnej udalosti vzdáva Royal Salute 

svojím názvom, ktorý odkazuje na tradičné salvy 

z 21 diel na oslavu významných štátnych alebo 

kráľovských udalostí. Odvtedy každá z whisky 

tejto značky vzdáva hold inej význačnej udalosti, 

ktorá sa viaže k britskej kráľovskej rodine.



ROYAL SALUTE 21 YO

Royal Salute 21 YO je výnimočná zmes veľmi vzácnych whisky vyzrievajúcich minimálne

21 rokov, ktorá sa vyrába v pálenici Strathisla – najstaršej fungujúcej pálenici Škótskej

vysočiny. Keramická fľaša skrýva jemne jantárovú farbu a vôňu kandizovaného ovocia,

klinčekov a karamelu. Chuť tejto škótskej whisky je bohatá, hebká, s tónmi čokolády

a sladkastého dymu. Obsah alkoholu 40 %.

Royal Salute 21 YO / 0,7 l

exkluzívne darčekové balenie, zafírová farba
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ROYAL SALUTE 38 YO STONE OF DESTINY

Tento 38-ročný blend je pomenovaný po Kameni osudu, ktorý sa používal pri koruno-

vácii panovníkov Škótska a neskôr aj Spojeného kráľovstva. Aróma obsahuje tóny jemného 

ovocia, karameliek, sušených fíg a cukru Muscovado. V chuti dominujú hrozienka a slad. 

Vek zdôrazňujú stopy fajkového tabaku, tmavej čokolády, jablčných šupiek a nového 

korenia. Záver je korenistý, sladový a doznieva s náznakmi sherry. Obsah alkoholu 40 %.

Royal Salute 38 YO Stone of Destiny / 0,7 l

exkluzívne darčekové balenie

12 ŠKÓTSKA BLENDED WHISKY
PRESTIGE SELECTION 2022



ROYAL SALUTE 62 YO GUN SALUTE

Názov odkazuje na 62 sálv z dela, ktoré sú najvyššou oslavnou poctou v britskej 

tradícii. Bohatú ovocnú arómu s výraznou stopou zrelých sliviek a sladkých čerešní 

nasledujú tóny jemnej tmavej čokolády a škorice. V chuti vyniká intenzívna sladkosť 

pomarančov zo Sevilly s dokonalou hĺbkou orieškovo-dubových tónov s distingvova-

nými dymovými náznakmi. Záver je pôsobivo dlhý a luxusný. Obsah alkoholu 43 %.

Royal Salute 62 YO Gun Salute / 0,7 l

exkluzívne darčekové balenie
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ŠKÓTSKA
SINGLE MALT 
WHISKY
Čistá sladová whisky – single malt – pochádza z jedi-

nej pálenice a nemieša sa swhisky z ostatných páleníc. 

Vyrába sa výhradne z jačmenného sladu. Dubové sudy na 

dozrievanie sú väčšinou použité po dozretom bourbone, 

sherry alebo aj po iných druhoch vína, čo whisky prináša 

charakteristickú chuť. Vek tejto whisky je obvykle viac ako 

päť rokov, je výraznejšia a viac aromatická.
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PRESTIGE SELECTION 2022



THE GLENLIVET
The Glenlivet je jedna z najslávnejších škótskych 

páleníc, okrem iného aj vďaka strhujúcemu 

príbehu svojho zakladateľa George Smitha. Ten 

ako prvý z mnohých prihlásil v roku 1824 svoju 

pôvodne ilegálnu pálenicu na legalizáciu po 

vydaní legalizačného zákona roku 1823. Whisky

z tejto pálenice majú ovocnú chuť s explodujúcim

záverom. Časť produkcie sa používa do najlepších

miešaných whisky.



THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE

The Glenlivet Founder’s Reserve bola vytvorená ako pocta zakladateľovi Georgovi

Smithovi. Má typickú ovocnú chuť. Výnimočnosť jej dodáva čiastočné zrenie v tzv.

first fill sudoch z amerického bieleho duba – teda v sudoch, v ktorých ešte nezrela

žiadna iná škótska whisky. Toto zrenie prináša delikátny ovocno-krémový profil

s tónmi pomarančovej kôry a hrušiek. Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet

Founder’s Reserve / 0,7 l

darčekové balenie
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THE GLENLIVET 12 YO

Právom patrí medzi najuznávanejšie single malt whisky v Škótsku. Vzhľadom na svoju

výlučnosť a pôvod je vyhľadávaným základom pre najlepšie miešané škótske, napr.

Chivas Regal. Má jemnú, stredne plnú, vytrvalú a konzistentnú chuť s perfektne vyváže-

nou ovocnou arómou doplnenou jemnou kvetinovou vôňou a vanilkovo-medovou

sladkosťou. Najlepšie vynikne čistá alebo na kocke ľadu. Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet 12 YO / 0,7 l The Glenlivet 12 YO / 0,7 l

darčekové balenie darčekové balenie s 2 pohármi
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THE GLENLIVET 15 YO

Pätnásťročná whisky The Glenlivet 15 YO je nádherne štruktúrovanou súhrou ovocia

a korenia. Vôňa tejto whisky je intenzívna a sladká s náznakom citrusových plodov. 

Plná, sladká, neuveriteľne jemná až zamatová chuť a jemné zakončenie sú výsledkom 

selektívneho dozrievania v dubových sudoch vo francúzskom regióne Dordogne.

Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet 15 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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ABERLOUR
Aberlour je škótska pálenica sídliaca v rovno-

mennej dedine v grófstve Banffshire, ktorá 

vyrába škótsku sladovú whisky. Bola založená 

roku 1879 Jamesom Flemingom na mieste staršej 

pálenice z r. 1826. Aberlour znamená v gaelčine

„ústie bublajúceho potoka“, čo sa pravdepodobne 

vzťahuje na miestny prameň sv. Drastana, ktorý je 

zobrazený na etiketách pálenice, ale nie je zdro-

jom vody pre pálenicu. Asi polovica produkcie 

prichádza na trh ako single malt, zvyšok slúži na 

výrobu miešanej whisky značky Clan Campbell, 

ktorá patrí rovnakej spoločnosti.



ABERLOUR 12 YO

Bohatá, korenená a zvodne sladká – taký je oficiálny popis tejto lahodnej 12-ročnej 

whisky. Voda používaná na výrobu je mäkká a prispieva k jemnému strednému telu 

nápoja. Citrusový charakter nie je potlačený, ale dokonale doplnený a obohatený 

použitím sudov po bourbone a sherry Oloroso, v ktorých prebieha zrenie a z ktorých 

sa na whisky prenáša ovocnosť a hĺbka príchutí. Obsah alkoholu 40 %.

Aberlour 12 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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ABERLOUR A’BUNADH

Aberlour A’bunadh je exkluzívna single malt whisky v sudovej sile zo škótskej oblasti 

Speyside. A’bunadh v gaelčine znamená pôvodné, čo sa odráža v použití tradičných metód 

výroby bez filtrovania za studena a dofarbovania. Táto škótska zreje iba vo first fill sudoch po 

sherry Oloroso. Výsledkom je výnimočne krémová, telnatá a plná whisky tmavooranžovej 

farby a bohatej arómy po sherry, mäte a pralinkách. Obsah alkoholu 61,5 %.*

* Obsah alkoholu sa mení podľa danej šarže.

Aberlour A’bunadh / 0,7 l

darčekové balenie
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SCAPA
Scapa je malá škótska pálenica založená v roku 

1885 neďaleko mesta Kirkwall na súostroví 

Orkneje, ktorá vyrába výnimočnú škótsku 

sladovú whisky. Zamestnáva iba malý tím znalcov 

remesla, ktoré je odovzdávané po generácie.

V pálenici je len jeden pár destilačných kotlov, na 

zrenie sa používajú iba first fill sudy po bourbone

z amerického duba, ktorý dodáva whisky jemnú, 

sladkastú a ovocnú chuť s dlhým sviežim zakon-

čením. Väčšina produkcie je určená na potreby 

prémiových blendov Ballantine’s.



SCAPA SKIREN

Scapa Skiren získala svoje meno zo starej nórčiny – znamená jasnú trblietavú oblohu. 

Rovnako trblietavý dojem robí jej jemnú kvetinovú arómu doplnenú hruškou a ananá-

som. Zamatovosladká chuť zrelého medového melónu a hrušky kontrastuje s výbušným 

ovocným sorbetom. Výsledkom je dlhá osviežujúca sladkosť pripomínajúca letné 

nebo, po ktorom je whisky pomenovaná. Obsah alkoholu 40 %.

Scapa Skiren / 0,7 l

darčekové balenie
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ÍRSKA 
WHISKEY
Írska whiskey z pálenice Midleton je trikrát destilovaná 

a veľmi jemná. Na rozdiel od škótskej v nej tiež chýba

dymový podtón. V miestnych sladovniach sa totiž nepoužíva 

rašelinový oheň – slad sa suší v tesne uzavretých peciach. 

Aby sa mohla nazývať írskou whiskey, musí byť destilovaná

v Írsku a zrieť v drevených sudoch o max. veľkosti 700 l

v írskych daňových skladoch po dobu minimálne 3 rokov.
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JAMESON
Jameson je v súčasnosti najpredávanejšou írskou 

whiskey na svete. Zrodila sa v roku 1780 vďaka 

destilatérovi Johnovi Jamesonovi a už o 40 rokov 

neskôr sa stala táto pálenica druhým najväčším 

výrobcom whiskey v Írsku. Začiatkom 20. storo-

čia zasadili pálenici ranu dve udalosti: vyhlásenie 

prohibície v USA a osamostatnenie Írska, ktoré 

obmedzilo vývoz do krajín britského impéria.

Jameson bol jednou zo štyroch páleníc, ktoré 

túto krízu prežili a následne sa roku 1966 spojili

v Irish Distillers Group. Nakoniec sa v roku 1975 

výroba whiskey presunula z pôvodnej Jamesonovej 

pálenice v Dubline do novej pálenice Midleton

v Corku na juhu Írska.



JAMESON CRESTED

Rodinný erb na fľaši Crested je vyjadrením najvyššej hrdosti a dôvery vo vlastnú prácu. 

Dublinské dedičstvo Jameson Crested je ukážkou bohatej histórie írskej tradície tej 

najvyššej kvality. Intenzívna zmes pot still (destilovaná v malých kotloch) a obilnej 

whiskey je výsledkom procesu zrenia ovplyvneného použitím sudov po sherry, ktoré 

dodávajú výslednému moku typickú korenistú sladkosť. Obsah alkoholu 40 %.

Jameson Crested / 0,7 l

darčekové balenie
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JAMESON BLACK BARREL

Jej základom je pot still whiskey, ktorú skvele dopĺňa unikátna sladkastá obilná whiskey. 

Táto vyvážená kombinácia zreje v dvojito vypálených sudoch po bourbone, ktoré jej 

dodávajú charakteristické drevité a korenisté tóny, a potom v sudoch po sherry, ktoré 

ju zjemňujú. Na výrobu Jameson Black Barrel sa používa špeciálna small batch grain 

whiskey, ktorá sa vyrába v obmedzenej produkcii. Obsah alkoholu 40 %.

darčekové balenie
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Jameson Black Barrel / 0,7 l



JAMESON BLACK BARREL

Jej základom je pot still whiskey, ktorú skvele dopĺňa unikátna sladkastá obilná whiskey. 

Táto vyvážená kombinácia zreje v dvojito vypálených sudoch po bourbone, ktoré jej 

dodávajú charakteristické drevité a korenisté tóny, a potom v sudoch po sherry, ktoré 

ju zjemňujú. Na výrobu Jameson Black Barrel sa používa špeciálna small batch grain 

whiskey, ktorá sa vyrába v obmedzenej produkcii. Obsah alkoholu 40 %.

Jameson Black Barrel / 0,7 l

darčekové balenie 

Hip Flask
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Jameson Black Barrel a Jameson Original 

Perfect Pair

darčekové balenie s ponožkami 

a miniatúrami fliaš 0,05 l



JAMESON 18 YO

Jameson 18 YO je delikátna, jemná whiskey so sýtou farbou zlatého medu, ktorá 

vyniká starením v starostlivo vybraných dubových sudoch z Ameriky a Európy. Vôňu 

tvoria tóny sherry a vonných olejov, dotyk dreva, korenia a karameliek. Samotná chuť 

je komplexná s náznakmi dreva, kože, orieškov a vanilky, záver je úžasne korenený a

intenzívny. Obsah alkoholu 40 %.

Jameson 18 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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REDBREAST
Redbreast je najkomplexnejšia whiskey svojho 

druhu, preslávená pre svoju olejovitosť, korenitosť 

a plnú chuť. História tejto niekoľkonásobne 

ocenenej single pot still whiskey siaha až do 

roku 1903. Redbreast sa vyrába v pálenici Midleton 

zo zmesi sladovaného i nesladovaného jačmeňa, 

kde následne prechádza trojitou destiláciou

v tradičných medených kotloch, tzv. pot stills. 

Použitie nesladovaného jačmeňa, typického pre 

írsku výrobu whiskey už od 18. storočia, a doba 

zrenia aspoň 12 rokov prevažne v sudoch po 

sherry Oloroso dodávajú Redbreast jej typický 

charakter a výnimočne plnú chuť.



REDBREAST 12 YO

Redbreast 12 YO je medovitá, sladká a korenistá whiskey. Plnosť jej chute a vône dotvára 

fakt, že zrela v sudoch po španielskom sherry Oloroso. Vďaka tomu má komplexnú 

korenistú a ovocnú arómu s výraznými tónmi ožehnutého (toastovaného) duba a ovoc-

nú, krémovú a ľahko štipľavú chuť s príjemnými náznakmi dreva a dlhým luxusným 

dozvukom na konci. Obsah alkoholu 40 %.

Redbreast 12 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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REDBREAST 12 YO

Redbreast 12 YO je medovitá, sladká a korenistá whiskey. Plnosť jej chute a vône dotvára 

fakt, že zrela v sudoch po španielskom sherry Oloroso. Vďaka tomu má komplexnú 

korenistú a ovocnú arómu s výraznými tónmi ožehnutého (toastovaného) duba a ovoc-

nú, krémovú a ľahko štipľavú chuť s príjemnými náznakmi dreva a dlhým luxusným 

dozvukom na konci. Obsah alkoholu 40 %.
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Redbreast 12 YO / 0,7 l

exkluzívne darčekové balenie 

s vtáčím krmidlom

MEDENÝ

Redbreast 12 YO / 0,7 l

exkluzívne darčekové balenie 

s vtáčím krmidlom

BORDOVÝ



REDBREAST 21 YO

Táto Redbreast je bohatá korenistá írska whiskey dozrievajúca výhradne v sudoch po 

prvom plnení sherry a bourbonu. Komplexná a zároveň plná života, s pomaly sa 

rozvíjajúcou vôňou so skrytými korenistými tónmi. Jej aróma vás poteší tropickým 

ovocím, orechmi a bohatosťou sušeného ovocia, chuť sa naplno zaskvie mixom vanilky, 

ovocných tónov a korení, s priam nekonečnou dochuťou. Obsah alkoholu 46 %.

Redbreast 21 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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REDBREAST LUSTAU

Táto whiskey najprv zrela 9 až 12 rokov v kombinácii amerických a európskych dubo-

vých sudov. Následne bola na jeden rok preliata do sudov po Oloroso Sherry od Bodegas 

Lustau, vďaka ktorým získala svoju špecifickú chuť aj meno. Vyznačuje sa výraznou 

arómou opekaných mandlí, pomarančovej kôry a hrozienok. Chutí po mliečnej čokoláde 

a mede so stopami škorice, vlašského orecha a sliviek. Obsah alkoholu 46 %.

Redbreast Lustau / 0,7 l

darčekové balenie
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BOURBON
Bourbon je typ whisky, ktorá sa vyrába minimálne z 51 % 

kukurice (ďalšími prísadami sú raž alebo pšenica)

a zreje najmenej dva roky v nových dubových sudoch. 

Obsahuje najmenej 40 % alkoholu. Názov bourbon 

pochádza z Bourbon County v štáte Kentucky v USA, 

kde sa táto whisky vyrába už od 18. storočia. Výroba 

bourbonu však nie je teritoriálne obmedzená.

PRESTIGE SELECTION 202247 BOURBON

®



FOUR ROSES
Four Roses je označovaný za najľahší a najjem-

nejší americký bourbon. Vyrába sa z tradičných

surovín v samom srdci štátu Kentucky, v meste

Lawrenceburg, už od roku 1888. Celkom

10 výrobných receptúr obsahuje najakostnejšie 

odrody kukurice a vysoký podiel raže. Unikátne 

kvasinkové kmene v kombinácii s vápencovou 

vodou zaručujú mimoriadne jemnú chuť a bohatú 

arómu. Vďaka tomu sa bourbon Four Roses hodí 

okrem iného aj na miešanie koktailov.

®



FOUR ROSES SINGLE BARREL

Tento prémiový bourbon sa stáča vždy iba z jedného suda. Každá fľaša je úplne uni-

kátna – má ručne písanú etiketu s číslom suda a dátumom stáčania. Aróma je korene-

ná s kvetinovými tónmi, karamelom a vanilkou, farba svetlojantárová, chuť má náznak 

sliviek a čerešní s javorovým sirupom a kakaom. Má plné telo a jemný, neuveriteľne 

lahodný dlhý záver. Obsah alkoholu 50 %.

PRESTIGE SELECTION 202249 BOURBON

®

Four Roses 

Single Barrel / 0,7 l



KARIBSKÝ 
RUM
Karibský rum sa vyznačuje kvalitou základných surovín

i odbornou znalosťou majstrov rumu–Maestros Roneros.

Po spracovaní cukrovej trstiny vznikne trstinový cukor

a melasa. Tá sa zriedi a po pridaní kvasiniek fermentuje. 

Nasleduje destilácia. Výsledná „aguardiente“ potom pod 

dohľadom Maestros Roneros zreje v sudoch a mieša sa

s ďalšími rumami. Tak vzniká rum výnimočného charakteru.

PRESTIGE SELECTION 202250 KARIBSKÝ RUM



HAVANA CLUB
Popredná značka kubánskeho rumu Havana 

Club stelesňuje dedičstvo a vedúce postavenie 

kubánskej tradície výroby rumu už od roku 

1800. Meno Havana Club zachytáva kubánske 

dedičstvo výroby rumu a unikátnu atmosféru 

metropoly Havany. Vďaka unikátnemu know-how 

svojich Maestros Roneros udržala značka Havana 

Club nažive umenie „anejamiento“: umenie destilá-

cie, zrenia a zmiešavania prémiových rumov.

Výroba začína pri cukrovej trstine, hlavnej surovi-

ne, ktorá je dôkladne vyberaná. Kľúčové je tiež to, 

ako dlho a kde rum zreje. Spravidla býva ukladaný 

do sudov z amerického bieleho duba, v ktorých 

bol predtým uchovávaný bourbon. Značka Havana 

Club je úzko zviazaná s kubánskou kultúrou

a Kubánci sú na ňu pyšní ako na skutočnú 

národnú ikonu.



HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS

Vytvorenie tohto unikátneho kubánskeho rumu trvá viac ako 14 rokov a každý jedno-

tlivý rum na miešanie musí byť starý najmenej 7 rokov. Minimálny vek je možné zaručiť 

vďaka procesu kontinuálneho zrenia, keď sa jednotlivé rumy nechávajú zrieť a miešať

s predošlou várkou rumu, čo je vo svete výroby rumu úplne výnimočný postup. Je 

výborný čistý, ale aj ako súčasť prvotriednych koktailov. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Añejo 7 Años / 0,7 l

40 KARIBSKÝ RUM
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HAVANA CLUB SELECCIÓN DE MAESTROS

Ide o trikrát zrejúci sudový rum, ktorý je miešaný z vybraných druhov rumov priemer-

ného veku 10 až 12 rokov. Tie sú potom ešte ponechané na zrenie v sudoch, kde sa 

rozvinie bohatý charakter rumu. Rum Selección de Maestros sa odlišuje teplým jantáro-

vým odtieňom s hlbokým červeným jasom, chuť je najprv ľahká, neskôr komplexná

a rôznorodá s tónmi kokosu, kávy, tabaku a korenia. Obsah alkoholu 45 %.

Havana Club Selección de Maestros / 0,7 l

darčekové balenie

41 KARIBSKÝ RUM
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HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS GRAN RESERVA

Havana Club Añejo 15 Años Gran Reserva je vzácny rum, ktorý vzniká starostlivým 

výberom najlepších starých kubánskych rumov. Vďaka výnimočnej kvalite procesu 

zrenia je dosiahnutá absolútna absencia chuti alkoholu, neporovnateľnej jemnosti 

trieslovín a výrazne ovocnej arómy. Vyrába sa v limitovanej edícii pre obmedzený 

počet nadšencov, ktorí vedia, ako oceniť luxusný kubánsky rum. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Añejo 15 Años Gran Reserva / 0,7 l

darčekové balenie

42 KARIBSKÝ RUM
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HAVANA CLUB TRIBUTO 2018/2019/2020

Táto limitovaná edícia vzdáva poctu umenia výroby kubánskeho rumu. Kubánsky majster 

Asbel Morales vytvára unikátnu edíciu zo starostlivo vybranej zmesi exkluzívnych 

kubánskych rumov z destilérie San Jose v Havane. Výsledkom je zakaždým nepreko-

nateľný rum s intenzívnou chuťou a nezameniteľným charakterom. Vyrobí sa vždy iba

2 500 kusov daného ročníka a každá fľaša má svoje osobné číslo. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Tributo 

2018 / 0,7 l

darčekové balenie

43 KARIBSKÝ RUM
PRESTIGE SELECTION 2022

Havana Club Tributo 

2019 / 0,7 l

darčekové balenie

Havana Club Tributo 

2020 / 0,7 l

darčekové balenie



HAVANA CLUB MÁXIMO EXTRA AÑEJO

Pri výrobe tohto exkluzívneho rumu boli použité najkvalitnejšie a najstaršie prvotriedne 

ročníky, ktoré zreli v pivniciach Havana Club. Chuť je suchá aj sladká s drevitým 

nádychom a tónmi čokolády, aróma delikátna s nádychom dymu a jemných tónov 

hrušiek, farba tmavojantárová. Je stáčaný do elegantnej ručne fúkanej karafy z krištáľo-

vého skla. Vyrába sa v limitovanej edícii 1 000 fliaš ročne. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Máximo Extra Añejo / 0,5 l

darčekové balenie
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LA HECHICERA
La Hechicera je španielsky výraz pre kúzelníč-

ku. Je oslavou zvodnej krásy kolumbijskej 

krajiny, pestrej prírody Karibiku a neodolateľ-

ného pôvabu jeho národa. Rum La Hechicera je 

vyrábaný pod starostlivým dohľadom kolumbijskej 

rodiny Riascos po viac ako tri generácie podľa 

tradičných metód bývalých španielskych kolónií. 

To znamená, že sa skladá výhradne z destilátov 

získaných kontinuálnou destiláciou fermentova-

nej trstinovej melasy. Táto metóda destilácie 

prispieva k tomu, že je rum veľmi hladký, jemný

a vybalansovaný, pretože obsahuje relatívne nízku 

hladinu kongenerov. Tak môže rum starnúť niekoľ-

ko desaťročí bez toho, aby sa stal v sude príliš 

agresívnym alebo silným. La Hechicera je najlep-

šie hodnotený kolumbijský rum, odborníkmi 

označovaný ako tekuté zlato.



LA HECHICERA RESERVA FAMILIAR

La Hechicera Reserva Familiar predstavuje majstrovské spojenie 12- až 21-ročných rumov 

zrejúcich v sudoch z bieleho amerického duba. Výsledkom dozrievania v horúcej a vlhkej 

kolumbijskej mikroklíme je nádherne jemný, komplexný rum s výrazným charakterom, 

ktorý nie je nijako dosladzovaný. Chuť sa vyznačuje intenzívnymi tónmi tabaku a praže-

nej kávy. Najlepšie chutí čistý. Obsah alkoholu 40 %.

La Hechicera Reserva Familiar / 0,7 l

darčekové balenie

46 KARIBSKÝ RUM
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LA HECHICERA SERIE EXPERIMENTAL NO.2 
BANANA-INFUSED

Tento rum zrejúci v bielych dubových sudoch je výdatne obohatený chuťou organicky 

vypestovaných banánov. Slnkom sušené banány sa macerujú v jemnom zrelom rume, 

ktorý získa výrazne ovocnú chuť. Táto experimentálna séria rumu je oslavou troch 

generácií rodiny Riascos, ktorá sa pred výrobou rumov pôvodne živila pestovaním 

banánov. Je vyrobená v limitovanom počte 15 000 fliaš. Obsah alkoholu 41 %.

La Hechicera Serie Experimental No.2 Banana-Infused / 0,7 l

darčekové balenie

47 KARIBSKÝ RUM
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KOŇAK
Koňak je najznámejším typom pálenky, ktorá sa vyrá-

ba z hrozna vínnej révy. Aby sa mohol koňak nazývať 

koňakom, musí spĺňať prísne kritériá. V prvom rade musí 

pochádzať z okolia mesta Cognac v západnom Fran-

cúzsku. Ďalej musí byť vyrobený len z bielych odrôd vín-

nej révy Ugni Blanc, Folle Blancha a Colombard a zrieť

v dubových sudoch po dobu najmenej dvoch rokov.

48 KOŇAK
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MARTELL
Koňakový dom Martell patrí medzi najstaršie 

spoločnosti zaoberajúce sa výrobou koňaku. 

Založil ho Jean Martell už roku 1715. Martell je 

symbolom výnimočnosti už od svojho zrodenia. 

Po 300 rokov svojej existencie predstavoval 

súčasť kráľovských a cisárskych dvorov. Vychut-

návali si ho významné historické osobnosti, ako 

bol Juraj IV., Napoleon III., František Jozef I., 

Alžbeta II. a mnoho ďalších. V súčasnosti skrýva 

spoločnosť vo svojich pivniciach najcennejšie 

eaux-de-vie alebo hroznové destiláty, z ktorých 

pár kusov bolo vyrobených už v roku 1830 – tie 

sa používajú pri výrobe tých najvzácnejších 

koňakov, ako je napríklad L‘Or de Jean Martell.



MARTELL VS

Martell VS je zmesou koňakov kategórie Very Special - teda vysokej kvality a minimál-

ne 2 roky starých. Eaux-de-vie pochádzajú z jednej pálenice a majú tak rovnaký

profil – výsledný blend je jemnejší a ovocnejší, chuť menej korenená. Podáva sa

v čistej podobe alebo ako báza prémiových koktailov. Obsah alkoholu 40 %.

Martell VS / 0,7 l

darčekové balenie

50 KOŇAK
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MARTELL VSOP

Nový rad tradičného koňaku Martell VSOP je zmesou minimálne 4-ročných 

mimoriadne kvalitných koňakov, ktoré zreli v takzvaných red barells alebo sudoch, 

ktoré boli použité na zrenie Martellu VS, a získali tým červenkastú farbu. Tieto sudy 

dodávajú výslednému produktu vyváženejšiu chuť plnú ovocných tónov.

Obsah alkoholu 40 %.

Martell VSOP / 0,7 l

darčekové balenie
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MARTELL NOBLIGE

Martell Noblige je výnimočný koňak, stvorený z viac ako stovky starostlivo vybraných 

eaux-de-vie tak, aby spolu vzájomne tvorili jedinečnú harmóniu. Niektoré z nich zrejú 

v dubových sudoch dlhšie, než je u VSOP bežné, a dodávajú mu intenzívny a drevitý 

nádych. Aróma je kvetinovo-čokoládová s drevitými tónmi, chuť je suchá, sladkastá

a nádherne komplexná s jemne dymovými stopami. Obsah alkoholu 40 %.

Martell Noblige / 0,7 l

darčekové balenie
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Martell Noblige / 0,05

miniatúra



MARTELL CORDON BLEU

Tento mimoriadny koňak výnimočných kvalít bol vytvorený v roku 1912 Edouardom 

Martellom pre náročných klientov luxusných hotelov a reštaurácií. Ohromuje zlato-

medenou farbou a komplexnou arómou, ktorá začína slivkami, pokračuje náznakom 

pražených mandlí a napokon vyvrcholí škoricou, medom a včelím voskom. Zaoblenú 

a vyváženú chuť po ovocí zakončujú korenité tóny. Obsah alkoholu 40 %.

Martell Cordon Bleu / 0,05 l/0,7 l Martell Cordon Bleu / 0,7 l

darčekové balenie limitovaná edícia
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Martell Cordon Bleu / 0,05

miniatúra



MARTELL XO

Skratka XO alebo Extra Old označuje zmes eaux-de-vie, ktorá zreje minimálne 8 rokov.

Martell XO v sebe ukrýva 8 a 20 rokov zrejúce hroznové destiláty. Jeho aróma je veľmi

spletitá – spočiatku je cítiť sušené ovocie a včelí vosk, po chvíli rôzne sladké ovocie

a sušené kvety, nakoniec sa potom objaví dotyk orientu a santalového dreva. V jeho chuti

dominujú jablká, hrozienka a korenie s dlhým a nežným záverom. Obsah alkoholu 40 %.

Martell XO / 0,7 l/3 l

exkluzívne balenie
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Martell XO / 0,05 l

Martell XO / 0,05

miniatúra



MARTELL COHIBA

Stelesnenie súladu legendárneho koňaku a preslávených kubánskych cigár Cohiba

sa vyznačuje nádhernou jantárovou farbou so zlatými zábleskami. Aróma je ľahká,

kvetinová s náznakmi sušeného ovocia, orieškov a pražených kávových zŕn. Zaguľa-

tená sladká chuť ponúka dotyk sladkého drievka s mierne orechovým tónom

v závere. Koňak odporúčame párovať práve s cigarami Cohiba. Obsah alkoholu 43 %.

Martell Cohiba / 0,7 l

exkluzívne balenie
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BRANDY
Názov brandy pochádza z holandského brandewijn –

ohnivé víno. Ide o vínnu alebo ovocnú pálenku, ktorej 

vznik sa datuje už do 12. storočia, keď obchodníci na 

cestách oceňovali jej dlhú trvanlivosť. Ďalším dôvo-

dom vzniku brandy boli dane – tie sa vtedy odvádzali

z celkového objemu nápoja, ktorý bol u destilovanej 

pálenky, samozrejme, oveľa menší ako u vína.

56 BRANDY
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ARARAT
ArArAt je už od roku 1887 súčasťou života milov-

níkov brandy mnohých generácií a zostáva 

najznámejšou a úspešnou značkou nielen

v Arménsku, ale na celom svete. Táto brandy je 

tiež hrdým nositeľom názvu majestátnej hory, 

kde pristála Noemova archa. Táto mystická hora

je najznámejším arménskym symbolom. Rovnako 

sa tu nachádzajú jedny z najstarších viníc na svete. 

Brandy ArArAt vyrába spoločnosť Yerevan Brandy 

Company už takmer 130 rokov podľa tradičnej 

receptúry z arménskeho bieleho hrozna a prame-

nitej vody.



ARARAT AKHTAMAR 10 YO

Meno bolo inšpirované legendou o princeznej Tamare a jej láske k mladému mužovi, 

ktorý sa utopil v rozbúrených vodách a ktorého posledné slová boli „Ach, Tamara“. ArArAt 

Akhtamar 10 YO má nádherne jantárovú farbu s náznakom medených odtieňov a živú, 

elegantnú arómu, v ktorej dominujú tóny vlašských orechov, včelieho vosku, dubovej 

kôry, vanilky a náznak sliviek. Chuť je celistvá, jemná a sladká. Obsah alkoholu 40 %.

ArArAt Akhtamar 10 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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ARARAT VASPURAKAN 15 YO

Svoje meno získala na počesť historického kniežatstva Veľkého Arménska, ktoré bolo

v staroveku považované za nebo na zemi. Pohárikom tohto skvostu môžete vyjadriť 

srdečnú vďačnosť kolegom, priateľom a blízkym. Jej buket je harmonickou kombiná-

ciou korenia, kávy, vône dreva a jemnej chuti s výraznou sladkosťou arménskeho 

sušeného ovocia. Obsah alkoholu 40 %.

ArArAt Vaspurakan 15 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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ARARAT NAIRI 20 YO

Názov získal podľa jednej z najmocnejších krajín, Nairi, predchodcu dnešnej Arménska, 

ktorá bola známa svojím nedobytným hlavným mestom Tušpa. Nairi má nádherne 

sýtu tmavojantárovú farbu a komplexnú, hodvábne jemnú vôňu opečeného chleba 

prechádzajúcu do cédrových tónov. Chuť je bohatá a celistvá s lahodným doznieva-

ním. Obsah alkoholu 40 %.

ArArAt 20 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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PRESTIGE SELECTION 2022



ARARAT EREBUNI 30 YO

Radí sa do kategórie Ultra Premium. Je vyrobená tradičnou technikou s pridaním viac 

ako tridsiatich ingrediencií, z ktorých najstaršia pochádza z roku 1934. Farba je bohatá, 

jantárovo-mahagónová. Aróma sušeného ovocia je harmonicky skombinovaná s kandizo-

vaným pomarančom a náznakmi vanilky. Chuť je plná a zamatová so stopami čokolády, 

pražených lieskových orieškov a mandlí s dlhým ovocným záverom. Obsah alkoholu 40 %.

ArArAt Erebuni 30 YO / 0,7 l

darčekové balenie
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VODKA
Prvé historicky doložené zmienky o vodke pochádzajú 

z Ruska zo 14. storočia a jej pomenovanie má pôvod

v slovanskom názve pre vodu. Tento číry nápoj výrazne 

alkoholovej chuti sa tradične vyrába z obilia, ale základ-

nou surovinou môžu byť aj zemiaky, cukrová repa, vínna 

réva či ryža. Výrobný postup má niekoľko fáz, medzi 

ktoré patrí kvasenie, destilácia, filtrácia a riedenie.
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ABSOLUT
Švédska vodka Absolut bola v súčasnej podobe 

predstavená v roku 1979, jej pôvod však siaha až 

do roku 1879. Teraz je druhou najpredávanejšou 

značkou medzi prémiovými vodkami v celosveto-

vom meradle a celkovo štvrtou najväčšou znač-

kou medzi prémiovými destilátmi. Absolut Elyx je 

stelesnením dlhej tradície výroby vodky Absolut

vo švédskom meste Åhus. Prepojením tradičných 

remeselných techník a najmodernejšieho dizajnu 

predstavuje tú najvyššiu kvalitu. Absolut Elyx je 

vyrábaná ručne z prírodných surovín v malých 

dávkach a filtrovaná v autentickej medenej 

destilačnej nádobe z roku 1921, ktorá jej dodáva 

jedinečný charakter a chuť.



ABSOLUT ELYX

Textúra spiritu definuje vysokú kvalitu a zanecháva príjemný hodvábny pocit v ústach.

Aróma je čistá, s nádychom anízu s obilnými a jemne korenenými nótami. V chuti plné

a prírodné telo dopĺňajú tóny makadamových orieškov a obilia s náznakom bielej čokolády 

a čerstvo upečeného chleba so štipkou suchosti. Hranatá fľaša je ozdobená medenými 

plátmi v odkaze na dôležitú úlohu medi vo výrobnom procese. Obsah alkoholu 42,3 %.

PRESTIGE SELECTION 202277 VODKA

Absolut Elyx / 0,7 l



GIN
Gin bol odpradávna pripravovaný ako liek. Hovorilo sa 

mu Jenever a jeho počiatky siahajú do 16. storočia do 

Holandska. Anglickí vojaci ho priviezli do Anglicka, kde 

pokračovali v jeho výrobe – pre veľkú obľubu býval pova-

žovaný za národný nápoj. V roku 1832 sa s vynálezom 

kontinuálneho destilačného prístroja veľmi zlepšila jeho 

kvalita a vzniklo mnoho ďalších jedinečných destilérií.
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BEEFEATER
Beefeater je prémiový gin, ktorý sa ako jeden

z mála ginov stále destiluje pôvodnou metódou

v srdci Londýna. Ako klasický zástupca kategórie

London dry ginov je silne naviazaný na históriu

a tradíciu Anglicka. Vyrába sa metódou steeping, 

ktorá spočíva v macerácii bylín v obilnom destiláte 

a následnej destilácii. Svoje meno získal Beefeater 

vďaka hovädziemu mäsu, ktoré strážcovia Tower 

of London dostávali na prídel, aby mali silu strážiť 

vtedajšie väzenia – dnešnú pevnosť, v ktorej sú 

uložené korunovačné klenoty britskej kráľovskej 

rodiny. Vďaka skúsenostiam master distillera 

Desmonda Payna vzniká v Beefeater Distillery 

jedinečný destilát so sviežim citrusovým charak-

terom a intenzívnou borievkovou dochuťou.



BEEFEATER 24

Superprémiový gin Beefeater 24 vychádza z pôvodnej receptúry z polovice 19. storočia, 

ktorá stojí na 100 %obilnom destiláte. Okrem základných deviatich bylín je obohatená 

ešte o čínsky zelený a japonský sencha čaj a kôru grapefruitov, a to bez pridania akýchkoľvek 

cukrov a dochucovacích esencií. Vďaka týmto prísadám vznikol čisto prírodný, dokonale 

vyvážený destilát hlbokej chuti s jemným čajovým opojením. Obsah alkoholu 45 %.

Beefeater 24 / 0,7 l
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PLYMOUTH GIN
Plymouth Gin je unikátny druh ginu vyrábaný 

patentovaným spôsobom, ktorý pochádza

z Plymouthu, prímorského mestečka v juho-

západnom Anglicku. Charakter tohto jedinečného 

ginu sa odráža v mieste, kde vzniká. Prvýkrát bol 

vyrobený v roku 1793 v Black Friars Distillery, ktorá 

pôvodne fungovala ako kláštor, v ktorom tiež 

nocovali čierni mnísi. Nielen preto nájdeme na 

každej fľaši Plymouth ginu obrázok malého 

mnícha.



PLYMOUTH ORIGINAL STRENGTH

Receptúra tohto ginu vychádza zo zmesi siedmich prírodných surovín destilovaných

v kombinácii s čistým obilným liehom. Celkový výraz je doladený pridaním mäkkej

vody z neďalekého jazera Dartmoor, intenzívna a komplexná chuť borievky má ľahký

nádych kôry sladkých pomarančov. Tento unikátny gin plného tela je ideálnou bázou

nielen klasických koktailov. Obsah alkoholu 41,2 %.

Plymouth Original Strength / 0,7 l

69 GIN
PRESTIGE SELECTION 2022



PLYMOUTH NAVY STRENGTH

Skutočne ostrý, námornícky gin s veľmi vysokým obsahom alkoholu. Táto značka sa 

môže pýšiť tým, že je už viac ako dve storočia hrdým dodávateľom ginu pre britské 

kráľovské námorníctvo. Výrazné tóny borievky striedajú svieže podtóny koriandra

a kardamómu. Hladkosť a plnú chuť ginu zintenzívňuje v závere jemná sladkastosť.

Obsah alkoholu 57 %.

Plymouth Navy Strength / 0,7 l
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MONKEY 47
Monkey 47 je excentrický gin, ktorý získava svoj 

jedinečný charakter z bobúľ a koreňov rastlín 

rastúcich vo Schwarzwaldskom pohorí, ale aj

z korenia z ďalekej Indie. Receptúra obsa-huje 

celkom 47 bylín, korenia, kvetov a plodov, čo

z neho robí úplný unikát medzi ginmi. Základ jeho

receptúry vytvoril v prvej polovici 20. storočia pod–

plukovník Royal Airforce Montgomery Collins.

Narodil sa v Britskej Indii, podstatnú časť života však 

zasvätil príprave regionálneho ginu v Nemecku. 

Životný príbeh Montgomeryho Collinsa navyše 

Monkey 47 nereflektuje iba v receptúre, ale aj

v dizajne produktov s etiketami s opičkou. Hovorí sa

totiž, že po druhej svetovej vojne Collins adoptoval

opicu menom Max, po ktorej pomenoval svoj hotel

a následne aj gin.



MONKEY 47 SCHWARZWALD DRY GIN

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin obsahuje tradičný borievka, ďalej kvet bazy, listy 

černice, jazmín, levanduľu, anjeliku a pomelo. Netradičnú prísadu tvoria severské 

brusnice, tzv. lingonberries. Vďaka dokonale vyváženej kombinácii bylín sú cítiť 

typické chute, ako sú stopy sviežosti, horkosť i ľahko sladkasté tóny, čo ocení každý 

milovník kvalitného ginu. Obsah alkoholu 47 %.

Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin / 0,5 l
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MONKEY 47 SCHWARZWALD SLOE GIN

Hlavnou ingredienciou sú plody lesnej trnky zo Schwarzwaldského pohoria, ktoré sa 

macerujú v legendárnom gine Monkey 47 (s obsahom alkoholu 47 %). Vďaka tejto 

kombinácii vzniká jedinečný sloe gin, ktorý spája britské tradície, indické korenie

a bohatú krajinu Schwarzwaldského pohoria. Monkey 47 Schwarzwald Sloe Gin vyniká 

sviežou arómou lesných plodov a jemnou chuťou borievky. Obsah alkoholu 29 %.

Monkey 47 Schwarzwald Sloe Gin / 0,5 l
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MALFY
Malfy je superprémiový taliansky gin, ktorý

je pravým stelesnením Talianska – rodinnej 

tradície, lokálnych surovín a hlavne slnečné-

ho leta. Malfy gin sa destiluje v medenom kotle

z tých najlepších talianskych botanicals (byliniek 

a korenia) a alpskej pramenitej vody. Základom je 

neutrálny obilný destilát a borievka pochádzajúca

z Toskánska. Destilácia prebieha vo vákuu, keď je 

na dosiahnutie bodu varu základného alkoholu 

potrebná nižšia teplota. Použité botanicals sa tak 

menej zahrievajú a odovzdaná chuť i aróma sú 

výraznejšie. Príchute tvoria v duchu filozofie firmy 

iba lokálne plodiny – citróny vypestované na po-

breží Amalfi, pomaranče a ružové grepy zo Sicílie 

a rebarbora, ktorá je tiež pestovaná v Taliansku. 

Za zmienku stojí aj sklenená fľaša dekorovaná 

krúžkami citrusov. Korková zátka je vyrobená z ta-

lianskeho duba, modrá farba na etikete odkazuje 

na Stredomorie. Znak na fľaši pripomína slávne 

veslárske preteky, v ktorom súperia štyri staroveké 

talianske kráľovstvá.



MALFY GIN ORIGINALE

Malfy Gin Originale je destilovaný s borievkou, koriandrom a ďalšími piatimi rastlinami. 

Destilát je zmiešaný s čistou pramenitou horskou vodou. Majstri z liehovaru Malfy, 

Carlo Vergnano a Beppe Ronco, sú horlivými alpinistami. Na hore Monviso, na ktorú 

vidieť priamo z liehovaru, rastú divé borievky a pramení čistá alpská voda, čo vytvára 

dokonalý predpoklad pre tento jemný gin. Obsah alkoholu 41 %.

Malfy Gin Originale / 0,7 l
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MALFY GIN CON LIMONE

Tento dobre vyvážený a osviežujúci gin vzniká ponorením kôry citrónov vypestova-

ných na talianskom pobreží do alkoholu a jej dôkladnou maceráciou. Táto zmes sa 

potom starostlivo vylisuje, zmieša s borievkou a ďalšími rastlinnými zložkami a nasle-

duje destilácia. Malfy Gin Con Limone má delikátnu citrusovú arómu s borievkovým 

záverom. Chuť je komplexná s tónmi anízu, citrusov a koriandra. Obsah alkoholu 41 %.

Malfy Gin Con Limone / 0,7 l
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MALFY GIN CON ARANCIA

Malfy Gin Con Arancia získava svoju typickú rubínovú farbu zo sicílskych krvavých 

pomarančov. Ich kôra sa 36 hodín maceruje v už destilovanom alkohole s borievkou. 

Potom prichádza na rad vákuová destilácia, ktorá uchová ich výraznú chuť. Aróma 

pomarančových kvetov má borievkový podtón, bohatej horkosladkej chuti dominujú 

citrusy. Skvele chutí samotný alebo ako súčasť koktailov s tonikom. Obsah alkoholu 41 %.

Malfy Gin Con Arancia / 0,7 l
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MALFY GIN ROSA

Malfy Gin Rosa je destilovaný s borievkou pochádzajúcou z Toskánska a s ďalšími 

botanicals a následne infúzovaný sicílskymi ružovými grapefruitmi a rebarborou. 

Presná receptúra je však tajná. Aróme dominuje svieži grapefruit spolu s rebarborou 

a citrusovými tónmi. Chuť je bohatá s výrazným grapefruitom a dlhým borievkovým 

záverom. Vynikne čistý aj ako súčasť najrôznejších koktailov. Obsah alkoholu 41 %.

Malfy Gin Rosa / 0,7 l
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KI NO BI
Ki No Bi Kyoto Dry Gin je ultraprémiový japonský 

gin vyrábaný v malých sériách v prvej špecializo-

vanej japonskej pálenici na gin, Kyoto Destille-

ry, založenej v roku 2014. Práve mesto Kjóto, 

jeho história, život v ňom aj blízkosť starobylých 

manufaktúr, kde sú po stovky rokov rozvíjané 

tradičné japonské remeslá, sú inšpiráciou a neod-

deliteľnou súčasťou každej fľaše Ki No Bi. Kľúčová 

je blízkosť nielen k tradícii a remeslu, ale aj k lokál-

nym surovinám, ktoré sú na výrobu ginu využíva-

né. Sklenená fľaša Ki No Bi je vyrábaná na zákazku 

v Sakai Glass, rodinnej firme založenej v roku 1906, 

preslávenej pre svoj tradičný prístup, najvyššiu 

kvalitu a zmysel pre detail.



KI NO BI DRY GIN

Jedinečnosť tohto japonského ginu (v preklade „krása ročných období“) spočíva v maj-

strovskom umení destilácie a miešania starostlivo vybraných botanicals. Tých Ki No Bi 

obsahuje celkom jedenásť. Každá z nich je macerovaná v ryžovom destiláte a individuálne 

destilovaná, čím si tento japonský gin získava nezameniteľnú, sviežu a dokonale jemnú 

chuť s krémovou štruktúrou a s dlhým, výnimočne suchým finišom. Obsah alkoholu 45,7 %.
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ŠAMPANSKÉ
Víno s označením šampanské sa môže vyrábať iba v regi-

óne Champagne-Ardenne v severnom Francúzsku, len

z povolených odrôd: Chardonnay, Pinot Noir a Meunier,

a to výhradne procesom „Méthode Traditionnelle“ (druhot-

ným kvasením vo fľaši). Tak vznikajú celosvetovo preslávené 

vína výnimočnej kvality – značky Mumm a Perrier-Jouët 

patria medzi najznámejšie a najvýznamnejšie.
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G. H. MUMM
Pôvodne nemecká rodina Mumm založila v roku 

1827 vo francúzskom Remeši firmu Maison de 

Champagne G. H. Mumm. V roku 1876 nechal 

Georges Hermann Mumm na príslušných úradoch 

zaregistrovať názov Cordon Rouge, ktorý sa 

používa dodnes. Tretím významným letopočtom 

pre spoločnosť je rok 1920. Vtedy sa vedenia ujal 

René Lalou, ktorý stojí za naštartovaním mimo-

riadneho a dodnes trvajúceho úspechu šampan-

ského domu G. H. Mumm. Šampanské Mumm je 

symbolom tej najvyššej kvality, o čom svedčí fakt, 

že je dom jedným z dodávateľov šampanského 

na anglický kráľovský dvor.



MUMM CORDON ROUGE

Mumm Cordon Rouge má iskrivú slamovožltú farbu s jemným, pravidelným perlením 

a s arómou po kôstkovom ovocí a chrumkavej brioške. Jeho chuť je svieža s nády-

chom vyzretých citrónov. Doznieva harmonicky v citrusovom tóne. Zloženie: 30 %

Chardonnay, 45 % Pinot Noir, 25 % Meunier. Dosage: 8 g/l. Obsah alkoholu 12 %.
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Mumm Cordon 

Rouge / 0,75 l

Mumm Cordon 

Rouge / 1,5 l

darčekové balenie

Mumm Cordon 

ouge / 0,75 l

darčekové balenie



PERRIER-JOUËT
Perrier-Jouët je jedným z najuznávanejších 

šampanských domov na svete. Vznik značky sa 

datuje k roku 1811, keď sa Pierre-Nicolas Perrier 

oženil sAdèle Jouët a založili spolu šampanský 

dom Perrier-Jouët v mestečku Epernay. Postu-

pom času si získala táto značka svetovú známosť 

a stala sa jasnou voľbou pre slávnostné príležitosti 

nielen na kráľovských dvoroch. Za celú dobu svojej 

histórie sa v tomto šampanskom dome vystrieda-

lo iba sedem pivničných majstrov.



PERRIER-JOUËT GRAND BRUT

Toto výnimočné šampanské vyniká pravidelným perlením a intenzívnou smotanovou 

arómou s náznakom opečeného veku. V jeho chuti sa prelína sviežosť citrusových 

plodov s jemnými tónmi maslovej hrušky a nádychom rozkvitnutých kvetov. Farba je 

svetlokrištáľová s ľahko zelenkastým odtieňom. Zloženie: 20 %Chardonnay, 40 %Pinot 

Noir, 40 % Meunier. Dosage: 10 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Perrier-Jouët 

Grand Brut / 0,75 l

darčekové balenie
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darčekové balenie



PERRIER-JOUËT BELLE EPOQUE 2014

Perrier-Jouët Belle Epoque, prestige cuvée, vás ohromí iskrivou farbou svetlého až 

bieleho zlata a sviežim, pravidelným perlením. Aróma je podmanivá – biele broskyne

a hrušky s jemnými tónmi medu a kandizované citrónovej kôry. Zvodná a okúzľujúca chuť 

liči s minerálnou dochuťou dokresľuje celkovú kompozíciu. Zloženie: 50 % Chardon

nay, 45 % Pinot Noir, 5 % Meunier. Dosage: 9 g/l. Obsah alkoholu 12,5 %.

Perrier-Jouët

Belle Epoque 2014 / 0,75 l

darčekové balenie
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NAŠE SLUŽBY
Chcete sa dozvedieť čo najviac o svojej obľúbenej 

značke alebo prichystať príjemný zážitok pre svojich 

priateľov či obchodných partnerov? Ponúkame vám 

služby našich ambasádorov, ktorí sú pripravení predsta-

viť vám či vašim klientom obľúbené destiláty a šampan-

ské. Darovať im môžete aj personalizovanú fľašu

s gravírovaním či kaligraficky vyvedeným venovaním.



ZÁŽITKY A RIADENÉ 
DEGUSTÁCIE
Radi pre vašich priateľov či obchodných partne-

rov pripravíme večer plný zábavy a poznania –

buď na dané témy, alebo po dohovore priamo

na mieru.

•The Blend – Namiešajte si svoju vlastnú whisky

pod vedením odborníka a whisky ambasádora

Jakuba Opálka.

•Whiskeys of the world – Porovnajte rôzne druhy

škótskych whisky a írskych whiskey či bourbonov

počas riadenej degustácie.

•Tajemství ginu – Zoznámte sa pod vedením am-

basádora Marka Polomského s tajomným svetom

ginu, ochutnajte jedinečné giny a spoznajte ich

rozmanité botanicals.

•Rum mixology – Naučte sa miešať výborné kok-

taily z kubánskeho rumu Havana Club.

•Champagne – Zúčastnite sa riadenej degustácie

šampanského a nezabudnuteľnej školy sabrage!

•10 nejlepších koktejlů světa – Preniknite do tajov

miešania drinkov a získajte profesionálny šejker.



OSOBITÉ DARČEKY
Rozmýšľate, čím prekvapiť svojich priateľov alebo

ako urobiť radosť obchodným partnerom? Fľaša

kvalitného destilátu či šampanského poteší pri

každej príležitosti, a navyše, keď je s originálnym

venovaním!

Personalizované fľaše

Nechajte si vyrobiť osobitý darček – vybranú fľašu

alkoholu s gravírovaním podľa priania.



KALIGRAFIA
Fľaša luxusného šampanského či kvalitnej škót-

skej whisky je darček, ktorý vie urobiť z každého

okamihu špeciálnu príležitosť na oslavu. Prida-

nie ručne písaného venovania, priania či odkazu

urobí fľašu nielen originálnou, ale hlavne vysoko

osobnou záležitosťou. Vyberte si svoje obľúbe-

né šampanské Mumm či whisky Chivas Regal

a o ostatné sa postará profesionálna kaligrafka,

ktorá vybrané litery prenesie na fľašu. Whisky je

možné navyše doplniť o kaligrafiu na zapečate-

nej stužke.

Personalizovaný darček je pre obdarovaného viac

než len milým gestom, je symbolom osobného

puta aj dôkazom, ako veľmi je pre vás daná osoba

dôležitá. Krátky odkaz či poďakovanie ručne vyve-

dené na skle vytvorí z fľaše prémiového alkoholu

nezabudnuteľnú pripomienku výnimočnej udalosti

aj unikátny kúsok do zbierky. Nechajte písmo hovo-

riť za vás. Zvoľte si fľašu z ponuky Mumm alebo

Chivas Regal a napíšte text s dĺžkou 5 – 6 slov do

maximálneho počtu 80 znakov. O ručné prenese-

nie na fľašu v zlatej, resp. striebornozlatej farbe sa

postará talentovaná písmomaliarka. V prípade

whisky doplní vybrané 2 – 3 slová na fľaši aj stužka

s textom až do dĺžky 25 znakov, upevnená na fľašu

luxusnou zlatou pečaťou.
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