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THE GLENLIVET CIPHER
 
„The Glenlivet Cipher skrywa w sobie wiele  
tajemnic. Wystawi wszystkie Twoje zmysły  
na próbę, kiedy będziesz starał się odkryć  
wszystkie jej nuty podczas degustacji”

Alan Winchester, Mistrz Destylacji

The Glenlivet Cipher to limitowana edycja  
w czarnej eleganckiej butelce, na której  
nie znajdziesz rodzaju beczek użytych w procesie 
dojrzewania, wieku whisky i nut zapachowo - 
smakowych. Jego bukiet został ukształtowany 
przez wykorzystanie unikalnych beczek, których 
nigdy wcześniej nie stosowano w procesie  
dojrzewania whisky z portfolio The Glenlivet.  
Ten trunek emanuje tajemniczością  
i wyjątkowością. 

EDYCJA LIMITOWANA

WHISKY



THE GLENLIVET SINGLE CASK 
CARN DULACK 14YO
 
Whisky typu single malt pochodząca z luksusowej serii 
The Glenlivet Single Cask Edition.
Rozlewana wyłącznie z jednej beczki, bezpośrednio  
do butelek z pominięciem procesu zimnej filtracji.  
Dzięki temu zachowuje swoją moc oraz pełnię  
aromatów. The Glenlivet Carn Dulack Single Cask Edition 
powstał  w procesie 14 lat leżakowania w beczce  
po sherry i charakteryzuje się 60,2% zawartością  
alkoholu. Jej zapach jest bogaty i owocowy,  
o wyczuwalnym aromacie keksu, soczystych gruszek 
z nutą ostrego imbiru w tle. Na profil smakowy trunku 
składają się nuty kremowej wanilii i miodu, szczypta  
lukrecji oraz delikatnej melasy. Zaskakuje długim  
i wytrawnym finiszem, z nutą korzennych przypraw.
Powstało zaledwie 600 numerowanych butelek tego 
trunku.

EDYCJA LIMITOWANA



THE GLENLIVET 21YO
 
21-letnia whisky The Glenlivet to butelkowana  
w limitowanych seriach whisky single malt,  
pochodząca ze starannie wybranych beczek  
z archiwalnych zapasów destylarni.  
Wyjątkowo wytworny przedstawiciel rodziny  
The Glenlivet o cynamonowo-słodkim posmaku  
i długim, rozgrzewającym finiszu z  wyczuwalną nutą 
prażonych orzechów laskowych.



THE GLENLIVET XXV 
 
Jest to najstarszy wariant whisky The Glenlivet w permanentnej 
sprzedaży. Klasa ultra premium zarówno pod względem smaku,  
jak i opakowania. Selekcja roczników vintage, dojrzewających  
wyłącznie w beczkach po sherry, nadających tej wyjątkowo  
prestiżowej whisky orzechowej pikantności.  
Każda partia numerowana, każda butelka opakowana  
w piękną, dębową skrzynkę.



THE GLENLIVET 
THE WINCHESTER  
COLLECTION VINTAGE 
1966
Vintage 1966 to druga edycja kolekcji obejmująca 
jedynie 100 butelek. Stworzona z największą  
starannością i starzona w wyjątkowych beczkach 
po sherry pod czujnym okiem Mistrza  
Kupażowania Alana Winchestera.  
Ta ekskluzywna whisky powoli dojrzewała  
w Destylarni The Glenlivet przez 50 lat.  
To prawdziwy unikat o luksusowej, ciemnej  
barwie, oferujący eksplozję smaków i aromatów. 
Tylko 3 butelki dostępne w Polsce. 
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LONGMORN 16YO 
 
Nasza 16-letnia whisky to doskonały przykład  
dojrzałej, eleganckiej whisky single malt o bogatej 
palecie smakowej oraz intensywnych aromatach.  
Trunek jest starzony przez przynajmniej 16 lat  
w trzech rodzajach beczek: z dębu amerykańskiego, 
po sherry oraz w tradycyjnych beczkach dębowych, 
dzięki czemu nabiera wyjątkowo wyważonego  
charakteru i zmysłowego finiszu.

NOWOŚĆ



CHIVAS ULTIS
 
Powstał w celu upamiętnienia oddania pięciu 
Master Blenderów w historii Chivas Regal -  
Charles Howarda, Charlesa Juliana,  
Allana Baillie’a, Jimmiego Langa i Colina Scotat.  
Ulubiona whisky single malt każdego z nich  
została połączona przez aktualnego Master  
Blendera – Colina Scotta w wyjątkową  
pierwszą whisky typu blended malt.

NOWOŚĆ



CHIVAS REGAL 25YO
 
Chivas Regal 25YO to ekskluzywna kompozycja 
najbardziej wyszukanych szkockich whisky,
z których najmłodsze leżakowały 25 lat.
Właśnie w tym wariancie, pierwszym naprawdę 
luksusowym, whisky Chivas Regal została
wprowadzona na rynek w 1909 r.
Chivas Regal 25YO dostępna jest w limitowanych  
ilościach, w indywidualnie numerowanych  
butelkach.



CHIVAS 18 PININFARINA
 
Specjalna edycja Chivas 18 Pininfarina to  
kulminacja trzyletniej pracy marki Chivas  
ze słynnym włoskim biurem projektowym – 
Pininfarina. Projektanci , stojący za wyjątkowym 
designem luksusowych marek samochodów 
 jak Ferrari i Maserati, wraz z marką Chivas 
oddają hołd wspólnym wartościom: rzemiosłu, 
stylowi, tradycji. Efektem współpracy jest 
limitowana edycja opakowań łącząca w sobie  
styl i elegancję, która harmonijnie uzupełnia 
się  z butelką Chivas 18.
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CHIVAS REGAL 
THE ICON 

Chivas Regal od wielu lat jest synonimem  
luksusu i doskonałości w świecie szkockiej whisky. 
The Icon to Chivas Regal w najlepszym wydaniu. 
To nowy rozdział w historii dla współczesnych  
koneserów whisky. Ten wyjątkowy produkt  
powstał w wyniku złączenia najbardziej  
wyjątkowych, często zapomnianych blendów, 
dając wspaniale zbalansowany, delikatny smak z 
niezapomnianym finiszem. Produkt dostępny  
na każdym rynku tylko w kilku egzemplarzach.

EDYCJA LIMITOWANA



BALLANTINE’S  
30YO
 
30-letnia whisky Ballantine’s zalicza się do najbardziej 
wyrafinowanych i najdroższych gatunków whisky 
mieszanej w klasie super premium.  
Starannie wyselekcjonowane destylaty słodowe  
i zbożowe leżakują przez co najmniej 30 lat.
Barwa głębokiego, starego złota w połączeniu  
z delikatnym, słodkim aromatem oraz złożonym 
smakiem miodu i wanilii nadają tej whisky  
wyjątkowy, unikalny i luksusowy charakter.



BALLANTINE’S 40YO
 
Absolutny unikat. Owiany legendą stały gość domów 
aukcyjnych. Tylko nieliczni mogą opowiedzieć o jego 
wyjątkowym, bogatym zapachu z nutą słodkich  
gruszek i ciasta owocowego oraz niezwykle  
złożonym bukiecie smakowym z wyczuwalnym  
aromatem toffi i czerwonych jabłek. Na świecie jest 
tylko 100 butelek tego szlachetnego trunku.  
Każda z nich została ręcznie oznakowana  
i ponumerowana, a zaprojektował je brytyjski mistrz 
złotnictwa Richard Fox. 

Tylko 3 butelki dostępne w Polsce.
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ROYAL SALUTE  
21YO
 
Royal Salute to najwyższej jakości, szlachetna,  
21-letnia szkocka whisky mieszana zaprezentowana światu dla uczczenia  
Jej Królewskiej Mości Elżbiety II w dniu jej koronacji, 2 czerwca 1953 r.
Wyjątkowa whisky zasługuje na wyjątkową oprawę - kolory ceramicznych  
flakonów Royal Salute symbolizują kolory z królewskiej korony:  
szafir, szmaragd i rubin.



ROYAL SALUTE  
THE DIAMOND TRIBUTE 
 
Mieszanka najstarszych whisky z destylarni Srathisla  
dla uhonorowania 60. rocznicy koronacji Królowej  
Elżbiety II.



ROYAL SALUTE  
STONE OF DESTINY
 
38-letnia whisky nazywana na cześć legendarnego 
kamienia koronacyjnego Stone of Destiny używanego 
przez dawnych królów Szkocji.



ROYAL SALUTE  
62 GUN SALUTE

Ukoronowanie dziedzictwa szkockiej whisky,  
wyjątkowej jak każda okazja, dla której odpalane  
są 62 salwy królewskie z Tower of London.



MARTELL 
CORDON BLEU 

Martell Cordon Bleu to koniak stworzony  
z myślą o prawdziwych koneserach, który zyskał 
status legendy od czasu jego stworzenia przez 
Edouard Martell’a w 1912.  
Swój charakterystyczny smak zawdzięcza  
eaux-de-vie wyprodukowanym z wyselekcjo-
nowanych winogron pochodzących z regionu 
Les Borderies. Niezmienny przez lata klasyczny 
wygląd butelki podkreśla jego unikatowość  
w świecie koniaku.

NOWOŚĆ

 COGNAC



MARTELL
XO 
 
Koniaki Martell są arcydziełem cierpliwości, pasji  
i doskonałości. Po dziś dzień koniaki Martell wywołują 
zachwyt wśród koneserów tego trunku, którzy  
doceniają ich wyjątkowy charakter.  Swój unikalny smak 
Martell zawdzięcza procesowi podwójnej  
destylacji, który powoduje, że koniak ten jest lekki  
i gładki. Kluczowe również są winogrona używane  
do produkcji koniaku Martell,  które pochodzą  
z 4 najlepszych mikroregionów we francuskim  
Cognac. Tak powstały trunek osiąga swoją doskonałość  
w czasie dojrzewania w dębowych beczkach.



MARTELL CHANTELOUP 
PERSPECTIVE
 
Koniak, który uosabia duszę, pasję i dziedzictwo  
marki Martell. O jego wyjątkowości stanowi fakt, 
że zarówno proces starzenia eaux-de-vie, 
jak i ich blendowanie odbywa się w Chanteloup, 
w Domu Koniaku. Chanteloup Perspective 
to ekskluzywny trunek, który oferuje niezwykle 
rzadkie połączenie aromatów i bogactwo 
zmysłowych doznań.
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MARTELL COHIBA 
 
Koniak Cohiba to unikalna kompozycja 40- i 50-letnich 
eaux-de-vie, wyprodukowanych ze specjalnie  
wyselekcjonowanych winogron, pochodzących  
z  regionu Grande Champagne. To koniak rzadki,  
dla koneserów. Jego moc i aromat zyskują wyrazistość  
w połączeniu z kubańskimi cygarami Cohiba.



L’OR  
DE JEAN MARTELL
 
To spektakularny efekt blisko 300-letniego  
doświadczenia i nieustannego dążenia do perfekcji.  
To niepowtarzalne połączenie ponad 400 bardzo 
rzadkich eaux-de-vie, wśród których są i takie, które 
liczą sobie ponad 100 lat, a wszystko to zamknięte 
w promieniejącym krysztale.

Ten niezwykle prestiżowy koniak to zwieńczenie  
oferty premium firmy Martell.



HAVANA CLUB UNIÓN
 
Havana Club i Cohiba. Dwie kultowe kubańskie marki 
po raz pierwszy pod wspólnym szyldem. Niezwykły 
efekt współpracy słynnego Maestro Ronero Asbela 
Moralesa oraz Fernando Fernándeza – jednego  
z najbardziej uznanych specjalistów w dziedzinie 
cygar na Kubie. Jedyny w swoim rodzaju rum  
stworzony, aby idealnie komponował się z aromatem 
kubańskich cygar. Kwintesencja kubańskiej kultury  
  w najlepszym wydaniu.

RUM



G.H.MUMM BLANC  
DE BLANCS 
 
Od 1882 roku Mistrzowie Piwnicy Domu  
Szampańskiego G.H.Mumm sprawiają,  
że szampan Blanc de Blancs Mumm de Cramant  
jest doskonałym trunkiem na szczególne okazje.  
Łączy w sobie to, co najwspanialsze w Szampanii  
– malownicze miasteczko Cramant i winogrona  
chardonnay, mineralne i elegnackie. Szampan Blanc 
de Blancs Mumm de Cramant to świeży aromat  
cytryny i grejpfruta, pełen finezji szlachetnych,  
subtelnych bąbelków. Idealny jako aperitif lub 
w towarzystwie owoców morza.
 

CHAMPAGNE



G.H.MUMM
CUVEE R. LALOU 
 
Cuvee R. Lalou to wyjątkowy, rocznikowy szampan, 
będący wyrazem uznania dla wielkiego wizjonera, 
Rene Lalou, który stał na czele Domu Szampańskiego 
G.H.Mumm od lat 30. XX wieku. Jego filozofia  
produkcji szampana opierała się na terroir,  
czyli miejscu pochodzenia winogron.  
Owoce używane do produkcji Cuvee R. Lalou  
pochodzą tylko z najlepszych części  winnic  
G.H.Mumm. Szampan Cuvee R. Lalou  
był produkowany do 1985, jednak w 2007 roku  
Mistrz Piwnicy Didier Mariotti postanowił wskrzesić 
wielką legendę, komponując wyjątkowe cuvee  
z roczników 1999 i 2002.



PERRIER - JOUËT
BELLE EPOQUE
 
Szampan Perrier-Jouët  to jeden z najbardziej  
ekskluzywnych i prestiżowych szampanów  
na świecie, charakteryzujący się lekkością  
i subtelną słodyczą oraz okrągłym,  
owocowym, jedwabistym smakiem.
Od samego początku swojego istnienia  
szampan Perrier-Jouët  produkowany jest   
w niewielkich ilościach, w myśl filozofii  
„jakość ponad ilość”.



PERRIER - JOUËT
BELLE EPOQUE  
DELUXE BOX 

Perrier - Jouët Belle Epoque to stylowy, 
wytrawny szampan o aromacie białych kwiatów 
z subtelną nutą owocowo-imbirową.  
Świeży, łagodny o idealnie zbalansowanej  
kwasowości. Tym razem w pięknym opakowaniu 
z dwoma kieliszkami do szampana.
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PERRIER - JOUËT
BELLE EPOQUE ROSÉ 
 
W 1902 roku mistrz form szklanych, Emile Galle, 
czołowa postać stylu Art Nouveau, stworzył  
niezwykłą butelkę  Perrier-Jouët Belle Epoque  
z motywami florystycznymi, która jest uznawana 
za dzieło sztuki. 
Wzór anemonów, zdobiący odtąd każdą  
butelkę szampana Belle Epoque,  jest do dziś  
jej  unikalnym znakiem, rozpoznawalnym  
na całym świecie. 



PERRIER - JOUËT  
BELLE EPOQUE  
EDITION AUTOMNE 2005 

Herve Deschamps - mistrz piwnicy Domu  
Perrier-Jouët zainspirowany wielością barw 
jesieni stworzył wyjątkowy szampan.  
Zmysłowe kolory jesieni i jej witalność  
przełożył w subtelną harmonię rzadkiego cuvee.
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PERRIER - JOUËT BELLE EPOQUE  
BLANC DE BLANCS
RITSUE MISHIMA 2004
 
To niezwykły rocznikowy szampan blanc de blancs,  
którego wyjątkowość została podkreślona przez  
współpracę z japońską artystką Ritsue Mishima.  
Kolejna perełka z kolekcji szampanów Perrier - Jouët 
Belle Epoque.  Edycja inspirowana szklanymi motywami, 
z których słynie japońska artystka, nawiązuje do  
dziedzictwa Art Nouveau tworząc swoiste dzieło sztuki.
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