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REGULAMIN AUKCJI
Ogólne warunki aukcji
1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów.
Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z
oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz
zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. Opłata 15%
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę,
zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera
i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł oraz
dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie
wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział
pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
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1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na
własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na
wyraźne życzenie Klienta możemy pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny, Pozostała kwota
powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się
wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej
wpłaty.
5. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora.
Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych
i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych
w katalogu.
W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt
do MUNDIVIE S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.
Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych
obiektów.
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Wild Fields Sherry Cask
Single Malt Wheat
Polish Whisky
in wooden box 0,7L 46,5%
Pozycja 31
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Zdjęcie: Leżakownia 1903, archiwum Mundivie S.A.

Mundivie S.A.
Mundivie prowadzi działalność opierając się na wieloletnim doświadczeniu.
Tradycje sięgają 1888 roku, pomysły na rozwój organizacja czerpie codziennie, inspirując się
wyobraźnią i otoczeniem. Łączenie tradycji, wyobraźni i awangardy tworzą fundament marki, w której
poszczególne produkty posiadają własną autonomię, identyfikację i autentyczne wartości.
1996

– rozpoczęcie działalności produkcyjnej w Polsce (od 1978 firma Toorank działa
w Królestwie Niderlandów) pod nazwą Toorank Polska S.A., założyciel firmy Antoon Cornelis
Jan Blij. Skupienie uwagi na lokalnych klientach oraz wąskim zakresie produtkowym

2018

– Renowacja budynku leżakowni – otwarcie „Leżakownia 1903”

2019

– wprowadzenie likierów Mundivie

2021

– 25 lat działalności w Polsce

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Toorank Prawdziwe Nalewki Porterowa
35% 0,5L

Nalewki zwane niegdyś kordiałami, trafiły do Polski prawdopodobnie z królem Henrykiem Walezym.
W każdym magnackim, szlacheckim, czy mieszczańskim domu stawiano na nalewki, a przepisy na nie były pilnie
strzeżone i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nalewki to wyciągi alkoholowe z owoców, kwiatów, korzeni
lub ziół. Oprócz walorów smakowych posiadają także właściwości lecznicze.
Likier na bazie piwa porter. Zawiera słód jęczmienny. Może zawierać osad.

Po raz ostatni w sprzedaży!

1. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 45 – 50 zł
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Toorank Prawdziwe Nalewki z Rokitnika
26% 0,5L

Prawdziwe Nalewki swą przygodę na polskim rynku rozpoczęły w 2014 roku i od tego czasu szturmem podbijają
serca kolejnych konsumentów dzięki unikatowej recepturze opartej na naturalnych składnikach. Rokitnik
wystepuje głównie na terenach nadmorskich, jego żółte owoce przypominają wyglądem jarzębinę i uchodzą za
jedne z najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy i mikroelementy. Mimo dość kwaśnego i cierpkiego
smaku nasi eksperci potrafią z nich wydobyć słodycz z charakterystyczną nuta cytrusów, brzoskwini oraz
ananasów.
Prawdziwa Nalewka z Rokitnika swoje charakterystyczne cechy rozwija podczas maceracji owoców oraz
dobroczynnego działania czasu w procesie leżakowania.
Smak i zapach: słodko-cierpki, owocowy, delikatnie cytrusowy.

Po raz ostatni w sprzedaży!

2. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 45 – 50 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Śliwowica Górsko z Łącka
0,5L 50%

Regionalny trunek pochodzący z Łącka. Charakteryzuje się mocnym, śliwkowym smakiem. Wytwarzany
z najwyższej jakości destylatu śliwkowego i krystalicznie czystej górskiej wody. Swoją barwę i aromat nabiera
podczas leżakowania w specjalnie dobranych dębowych beczkach.

3. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 80 – 85 zł
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Litworówka Polowaca 0.5L 38%

Litworówka jest od pokoleń produkowana w Tatrach. Powstaje na bazie spirytusu oraz naturalnie rosnącego
arcydzięgla litworu. Litwor ma działania uzdrawiające, łagodzi ból oraz niszczy bakterie. Ze względu na
właściwości litworu powstała legenda, głosząca, że roślina ta została dana człowiekowi przez samego Archanioła
Rafała. Litworówka Polowaca to naturalna regionalna wódka, charakteryzująca się niepowtarzalnym ziołowokorzennym smakiem i aromatem z nuta przypraw i miodu. Swoją charakterystyczną barwę zawdzięcza
naturalnym maceratom ziół.
Smak i zapach: ziołowo-korzenny.

4. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 80 – 85 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Śliwowica Podbeskidzka
W skórzanej Sakwie
0.5L 72%

Śliwowica to destylat śliwki o słowiańskim rodowodzie, który produkuje się w Europie Środkowo-Wschodniej
oraz na Półwyspie Bałkańskim.
Śliwowica Podbeskidzka powstaje wyłącznie z naturalnych, specjalnie dobranych składników, krystalicznie
czystej wody i najwyższej jakości owoców. Produkowana jest według starannej, wymagającej czasu
i zaangażowania tradycyjnej technologii. Destylat uzyskiwany w procesie fermentacji alkoholowej i destylacji
śliw poddawany jest leżakowaniu w 225-litrowych dębowych beczkach. Śliwowicę należy degustować – pić
powoli, małymi łykami, najlepiej z kieliszków degustacyjnych.
Z uwagi na wysoką zawartość alkoholu można ją też spożywać w wersji łagodniejszej: zgodnie ze znanym
góralskim przepisem, jako dodatek do herbaty.
Smak i zapach: wytrawny, charakterystyczny dla destylatu ze śliwek.

5. Cena sprzedaży minimalnej: 80 zł
Szacowana cena: 90 – 100 zł
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Spitzberg Wódka Leżakowana w Beczkach Dębowych
Spitzberg Oak Aged Vodka of Poland
Spitzberg (Palenica) to szczyt góry w Beskidzie Śląskim, gdzie znajduje się granica z regionem, w którym położona
jest nasza destylarnia. To właśnie z tego regionu czerpiemy inspirację do tworzenia unikatowych produktów
takich jak SPITZBERG.
Spitzberg Oak Aged Vodka of Poladn to wódka smakowa leżakowana w polskich dębowych beczkach
o pojemności 200 L. Charakteryzuje się pełnym, zrównoważonym smakiem z subtelną nutą wanilii. W zapachu
wyczuwalne delikatne aromaty marcepanu, czekolady i toffi. Zachowana moc trunku z beczek określana jako
„cask strength” lub „barrel proof”, podkreśla jego wyjątkowość.

Noty degustacyjne:
Aromat: Miodowy, słodki, delikatny
Smak: jedwabisty w ustach, po prostu wyjątkowo dobrze zrównoważony
Finish: Wspaniały
After taste: Wyśmienity

The Best Vodka of 2017
Warszawa 2017

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik
2016
Oak Aged Polish Vodka
0,5L 44%

Do produktu Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik 2016 dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender Johna McDougall, który współtworzył tą wyjątkową Polską
Wódkę.

6. Cena sprzedaży minimalnej: 160 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
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Spitzberg Wódka Polska Leżakowana
rocznik 2018
0,5L 44%

Butelka numer 1 z 6

Do produktu Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik 2018 dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender Johna McDougall, który współtworzył tą wyjątkową Polską
Wódkę.

7. Cena sprzedaży minimalnej: 140 zł
Szacowana cena: 150 – 160 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik
2018
0,5L 44%

Butelka numer 2 z 6

Do produktu Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik 2018 dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender Johna McDougall, który współtworzył tą wyjątkową Polską
Wódkę.

8. Cena sprzedaży minimalnej: 140 zł
Szacowana cena: 150 – 160 zł
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Kolekcja oryginalnych produktów polskich
Apsinthion
5 butelek

Historia Absyntu sięga czasów Hipokratesa, który to piołunem leczył swoich pacjentów. Nieliczne źródła podają,
że recepturę stworzyła pod koniec XVII w. mieszkanka Szwajcarii, niejaka pani Henriode zajmująca się zbieraniem
ziół, a powstały eliksir chętnie swoim pacjentom sprzedawał miejscowy lekarz dr Pierre Ordinarie. Absynt był
niesamowicie modny wśród artystów. Jego fanami byli między innymi: Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Oscar
Wilde, Èduard Manet. Podobno ten trunek potęgował u nich natchnienie, władał umysłami, był muzą i inspiracją.
Absynt został ikoną bohemy artystycznej. Prawdopodobnie dzięki niemu powstały liczne obrazy oraz dzieła
literackie.
W skład tej wyjątkowej kolekcji, zapakowanej w piękny, drewniane pudełko, wchodzą:
1 butelka Apsinthion Cannabis 0,5L 55%
1 butelka Apsinthion Tobacco 0,5L 55%
1 butelka Apsinthion De Luxe - Absinthe 0,5L 55%
1 butelka Apsinthion Grand De Luxe - Absinthe 0,5L 68%
1 butelka Apsinthion de Luxe – Absinthe 0,2L 55%
6 szklanek do podawania Apsinthion
1 łyżeczka

9. Cena sprzedaży minimalnej: 550 zł
Szacowana cena: 700 – 900 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Z kolekcji Roberto & Tommaso Cavalli

Tommaso Cavalli
Tommaso Cavalli, syn znanego na całym świecie projektanta mody Roberto, mieszka w miejscu, które pachnie
sangiovese, w samym sercu Toskanii. Kiedy przyjechał w okolice Panzano wiele lat temu, skupiony był na swojej
jedynej pasji – koniach. To dla nich kupił tę piękną ziemię i osiedlił się w przepięknym toskańskim domu.
Dziś drugą pasją Tommaso jest wino. Ten skromny człowiek rozlewa swoje własne wina pod etykietą Tenuta
degli Dei.Tomasso postawił na szczepy międzynarodowe i produkuje tylko jedno Chianti Classico. Butelki
z naklejonym złotym herbem ze specjalnej serii Cavalli Collection czy złote trybuszony z wężem świetnie
sprzedają wina na pewnych rynkach. Ale za tą całą fasadą są ciekawe, świetnie zrobione wina wlane do prostych,
niekrzykliwych butelek, robione przez ciekawych ludzi – Tommaso oraz wybitnego enologa Carlo Ferriniego.
Le Redini to podstawowe wino winnicy. 90% merlota i 10% alicante dla charakteru, kwasowości i cytrusowej
świeżości, która powoduje, że ten aksamitny, ciepły, korzenny kupaż jest bardzo wciągającym winem. Chianti
Classico (jedyne w portfolio producenta) to bardzo dobrze zrobione, zbalansowane sangiovese: lekkie,
z klasyczną dla chianti mocą owocu, dobrą kwasowością i lekką słodyczą kojarzącą się z pieczoną czerwoną
papryką.
Polecamy Grappa Tenuta Degli Dei oraz wyjątkową Roberto Cavalli Vodka.
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Grappa Tenuta Degli Dei 0,5L 43%

Ta niesamowita Grappa zaraz po destylacji nadal pozostawała w stalowych zbiornikach aż przez
6 miesięcy, a następnie kontynuował dojrzewanie w beczkach, używanych wcześniej do starzenia Cavalli
Tenuta Degli Dei. Dziś charakteryzują ją szczególne nuty orzecha laskowego, pieprzu i czarnego bzu
połączone z nutami wanilii i tytoniu. W ustach następuje uderzenie pełne energii (43% ABV.) dobrze
wspierane przez aromatyczną amplitudę. Finisz jest trwały, długi i przyjemny, pozostawiając nuty
kwiatowe, prażone i miodowe. Jest to pierwsza taka seria Grappy i została rozlana na jedynie 1500
butelek, kryjących się w minimalistycznym drewnianym pudełeczku.

Szczepy winogron:

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot

10. Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits

21

Roberto Cavalli Vodka 0,7L 40%

Noty degustacyjne:
Wygląd: Krystalicznie czysty.
Aromat: Dość neutralny z nutami orzechów
i suszonych owoców.
Smak: Zaczyna się miękko i lekko słodko
z koprem włoskim i anyżem, ale szybko narasta
z pieprznymi przyprawami i wytrawnymi nutami
orzechów i rodzynek.
Finish: Finisz jest wytrawny i pieprzny
z utrzymującym się anyżem.

Roberto Cavalli Vodka to wspaniała włoska wódka klasy Premium, która podbiła serca koneserów alkoholu na
całym świecie.
Wyjątkowa wódka zamknięta w butelce o niezwykłym kształcie, która została zaprojektowana przez samego
Roberta Cavalliego. O wyjątkowość trunku stanowi fakt, że jest on w całości produkowany we Włoszech.
Niepowtarzalny, delikatny smak i aromat zawdzięcza wyselekcjonowanym ziarnom przenicy rosnącej
u podnóża Alp. Bazą jest krystalicznie czysta woda spływająca po stokach Monte Rosa.

11. Cena sprzedaży minimalnej: 120 zł
Szacowana cena: 150 – 250 zł
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Z prywatnej kolekcji
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W 1848 roku w Grecji, pośród rodziny kupieckiej trudniącej się handlem jedwabiem, urodził się Spyros
Metaxa. Od samego początku w familijnym biznesie zajmował się sprzedażą towarów luksusowych.
Podczas swoich niezliczonych podróży odkrywał rozmaite trunki z całego świata, które z czasem stały
się jego pasją. Nie potrafiąc znaleźć pośród nich odpowiedniego dla siebie, w końcu sam postanowił
stworzyć

taki,

za

namową

swoich

braci.

W

ten

sposób

w

1888

roku

w Pireusie, ateńskim porcie, powstała pierwsza destylarnia Metaxy. Legenda głosi, że podczas jej
budowy Spyros znalazł starożytny medalion obrazujący wojownika spod Salaminy. Owa bitwa odbyła
się na wodach nieopodal Pireusu, gdzie grecka flota wykazała się bohaterstwem wobec perskiego
najeźdźcy, mimo że przeciwnik miał przewagę liczebną. Założyciel Metaxy uznał to za znak,
a znaleziony symbol umieścił na butelce swojego trunku, jako wyraz swojej odwagi wobec
ryzykownego przedsięwzięcia, którego się podjął. Pozostaje on tam do dzisiaj będąc doskonałym
dowodem na to, że Spyros podjął słuszną decyzję.
Metaxa jest jedynym w swoim rodzaju trunkiem alkoholowym. Nie można go sklasyfikować jako
Brandy. Definicja tej kategorii mówi o alkoholu dwukrotnie destylowanym z wina lub innego soku
owocowego poddanego fermentacji. Choć faktycznie pierwszym etapem stworzenia Metaxy jest
powstanie destylatu z wina, to jednak późniejsze etapy produkcji czynią ten trunek wyjątkowym.
Pierwszym etapem jest powstanie wina, które tworzy się tylko z trzech odmian winorośli: Savatiano,
Sultanina i Black Corinth. Następnie poddaje się je destylacji i leżakowaniu w piwnicach obecnego
domu

Metaxy,

który

znajduje

się

w

Kiffisii

w

północnej

części

Aten.

W tym czasie Master blender dobiera wina typu Muscat z wyspy Samos, która słynie z jej najlepszych
odmian. Następnie łączy je wraz z wyselekcjonowanymi destylatami winnymi, które wspólnie znów
leżakują w beczkach wykonanych z francuskiego dębu Limousin. Ostatnim etapem zwieńczającym
proces produkcji jest dodanie specjalnej mieszanki ziół i roślin śródziemnomorskich, wśród których
warto wyróżnić płatki róż. To wszystko wpływa na wyjątkowość Metaxy.
W 1978 roku Spyros Metaxa założył firmę Toorank, która działa do dzisiaj i rozwija produkcję własną.
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Metaxa Grande Fine 0,7L 40% 40-letnia
butelka produkowana w latach 80-tych
Metaxa Grande Fine to aromatyczny trunek pochodzący z Grecji w kolorze bursztynowym. Wyrabiany jest
z połączenia spirytusu, którego destylaty mają od 8 aż do 15 lat oraz wina muskat pochodzącego z Samos
i Lemnos, czyli wysp na morzu egejskim. Metaxa Grande Fine spędziła aż 40 lat leżakując w odwiecznej dębowej
beczce. Cechuję się jedwabistym, dojrzałym smakiem z nutami wanilii oraz aromatem drewna. Dzięki mieszance
z winem z gałki muszkatołowej przybiera zapachy, ziół, owoców, głównie jagód oraz wyrafinowaną oleistość.
Całość znajduje się w pięknej porcelanowej, ręcznie malowanej butelce, o wzorach stylizowanych na malarstwo
starożytnej Grecji.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:

zioła, owoce, głównie jagody oraz wyrafinowana oleistość
jedwabisty, dojrzały smak z nutami wanilii i drewna

12. Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł

13. Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł

Szacowana cena: 550 – 700 zł

Szacowana cena: 550 – 700 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Metaxa Porcelanowa Karafka
0,7L ręcznie malowana 18 karatowym złotem

Wyjątkowa butelka Metaxy. Ta edycja została wydana w 1988 roku, na stulecie istnienia marki. Ozdobna
porcelanowa karafka, która jest przedmiotem aukcji, jest ręcznie inkrustowana 18 karatowym złotem. Zdobiona
wzorem inspirowanym starożytną sztuką Grecką.
Butelka pochodzi z produkcyjnych stanów magazynowych, nie posiada zamknięcia – korka. Została owinięta
przed produkcją w szary papier pakowy tak, aby zabezpieczyć butelki przed uszkodzeniem. Stanowiąca
przedmiot aukcji butelka nie została nigdy wykorzystana podczas rozlewu.

14. Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 300 – 400 zł
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Oryginalna Leżakowana
Miodula® Prezydencka

Na rynku po raz pierwszy pojawiła się w 2004 r. Od tego czasu są pozostawione nienaruszone beczki, które
tworzą rocznikowe edycje Oryginalnej Leżakowanej Mioduli®Prezydenckiej.
Miodula® Prezydencka to wyjątkowy likier tworzony z wielką pasją i troską o jego najwyższą jakość, w oparciu
o staropolską recepturę. Produkowany na bazie pochodzącego z gór polskiego miodu oraz specjalnie
skomponowanej mieszanki składników, które stanowią prawdziwą tajemnicę wyszukanego smaku. Gwarantuje
to produktowi Miodula®, że jest ona produktem najwyższej jakości. Jej niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują
dębowe beczki w których dojrzewa.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Miodula Edycja Specjalna 1050
W Hołdzie J. Łaskiego - Chrzest Polski
Rocznik 2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka edycja specjalna z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski powstała
w 2015 roku. Charakteryzuje się nietypowym opakowaniem oddającym ducha tamtych pamiętnych czasów.

Noty degustacyjne:
Prezentacja: Klarowny płyn, pięna, bursztynowa barwa.
Zapach: Nuta miodowa, waniliowa, marcepanowa i migdałowa.
Smak: Dobrze zbalansowany, delikatny, pełny, przyjemna kompleksowość.
Finish: Zmysłowy, łagodny, zadowalający.
Aftertaste: Bardzo długi.

Szpuntowanie: 2015
Rozlew: 2015

Butelka nr: 186
Beczka nr: 85

15. Cena sprzedaży minimalnej: 400 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Piano Rose Gold Sauvignon Blanc
0,5L 40% rocznik 2015

Produkowana na bazie pochodzącego z gór polskiego miodu oraz specjalnie skomponowanej mieszanki
składników, które stanowią prawdziwą tajemnicę wyszukanego smaku. Wyczuwalne smaki to oczywiście słodki
miód, zarówno jak i nuty toffi oraz nuty owocowe. Podczas degustacji towarzyszyć nam będzie słodki zapach
karmelu i toffi przeplatany z wonią melona, brzoskwini i bananów. Jej niepowtarzalny kolor i aromat pochodzi
od dębowych beczek nasyconych francuskim winem Sauvignon Blanc w których dojrzewała. Całe
przedstawienie kończy pełny i przyjemny smak pozostawiający długie wspomnienie.
Szpuntowanie:
Rozlew:

2015
2017

Butelka nr: 38
Beczka nr: 105

16. Cena sprzedaży minimalnej: 360 zł
Szacowana cena: 390 – 500 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits

31

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Piano Rose Gold Sauvignon Blanc
1,5L 40% rocznik 2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 1,5L 40% Box Rose Gold Sauvignon Blanc, rocznik 2015 to
limitowana edycja Mioduli Prezydenckiej dojrzewającej w beczkach wykonanych z francuskiego dębu,
w których dojrzewało wino Sauvignon Blanc.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:
Szpuntowanie:
Rozlew:

karmel i toffi przeplatany z wonią melona, brzoskwini i bananów
słodki miód, zarówno jak i nuty toffi oraz nuty owocowe
przyjemny
długi
2015
2017

Butelka nr: 55
Beczka nr: 105

17. Cena sprzedaży minimalnej: 940 zł
Szacowana cena: 950 – 1200 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Edycja specjalna w drewnie olchowym
0,5L 40%, rocznik 2004

Produkt schowany jest w olchowym pudełku w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Po otwarciu ukazuje się
butelka wypełniona klarownym płynem w kolorze jasnego bursztynu z odcieniami mahoniu.
Najstarsza Miodula, została zaszpuntowana na początku 2004 roku, a rozlana do butelek w roku 2008. Jej
niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki w których dojrzewa.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:
Szpuntowanie:
Rozlew:

wanilia, orzechy oraz czekolada
dobrze zbalansowany kremowy, z nutami orzechów oraz migdałów
delikatny wręcz satysfakcjonujący z głębokim tłem
średni do długiego
2004
2008

Butelka nr: 301
Beczka nr: 10

18. Cena sprzedaży minimalnej: 430 zł
Szacowana cena: 480 - 600zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Edycja specjalna w drewnie olchowym
0,5L 40%, rocznik 2006

The International
Wine & Spirit Competition

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

Szpuntowanie:
Rozlew:

wanilia, orzechy oraz czekolada
dobrze zbalansowany kremowy, z nutami orzechów oraz migdałów
delikatny wręcz satysfakcjonujący z głębokim tłem
średni do długiego

2006
2008

Butelka nr: 252
Beczka nr: 5

19. Cena sprzedaży minimalnej: 410 zł
Szacowana cena: 410 - 500zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Wild Fields Single Grain Polish Whisky
0,5L 40% rocznik 2018

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Wild Fields Single Grain Polish Whisky, która leżakowała
w beczce po whisky Wild Fields Single Grain Polish Whisky, posiada mocno bursztynową barwę. W nosie
pojawiają się aromaty słodyczy, toffi, cukierków oraz nuty maślane. Podczas degustacji pojawia się duża, złożona
pełnia smaku z subtelną nutą “Wild Fields Single Grain Polish Whisky”. Finisz jest bardzo przyjemny,
a następujący po nim aftertaste długi, utrzymujący się.

Noty degustacyjne: by John McDougall
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

Szpuntowanie:
Rozlew:

maślany, słodkawy z wyczuwalnym aromatem toffi oraz cukierków
duża, złożona pełnia smaku z subtelną nutą “Wild Fields Single Grain Polish Whisky”
bardzo przyjemny
długi, utrzymujący się

2018
2019

Butelka nr: 270
Beczka nr: 71

20. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 - 160zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Wild Fields Single Grain Polish Whisky
0,5L 40% rocznik 2019

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Wild Fields Single Grain Polish Whisky, która leżakowała
w beczce po whisky Wild Fields Single Grain Polish Whisky. Zaszpuntowana została w roku 2019 a rozlana
w roku 2020.

Noty degustacyjne: by John McDougall
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

Szpuntowanie:
Rozlew:

maślany, słodkawy z wyczuwalnym aromatem toffi oraz cukierków
duża, złożona pełnia smaku z subtelną nutą “Wild Fields Single Grain Polish Whisky”
bardzo przyjemny
długi, utrzymujący się

2019
2020

Butelka nr: 23
Beczka nr: 73

21. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 - 160zł
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Kolekcja
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sauvignon Blanc Cask
2016 0,5L 40%
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Tempranillo Cask
2015 0,5L 40% in white
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sherry Cask 2015 0,5L 40% in black

Oryginalna Leżakowana Miodula
Prezydencka Sauvignon Blanc Cask
to trunek wyjątkowo zbalansowany
i dojrzały, dojrzewająch w beczkach
wykonanych z francuskiego dębu,
w których leżakowało wino
Sauvignon Blanc. W nosie można
wyczuć słodki zapach karmelu
i toffi z aromatami melona,
brzoskwiń oraz bananów. Podczas
smakowania tej miodowej wódki
uwalniają się słodkie nuty miodu,
toffi oraz sałatki owocowej. Finisz
jest pełny, długi i przyjemny,
a następujący po nim aftertaste
będzie nam towarzyszył długi czas.

Prezentowany
produkt
to
limitowana wersja Oryginalnej
Leżakowanej
Mioduli
Prezydenckiej
rocznik
2015
leżakowanej
w
beczkach
wykonanych z francuskiego dębu,
w których dojrzewało wino
Tempranillo.
Jest to niesamowity trunek
o głębokiej dębowej barwie.
Podczas degustacji w nosie
pojawiają się intensywne aromaty
lukrecji oraz anyżu a także miodu
wielokwiatowego, cytryny oraz
płatków kukurydzianych. Na języku
dominują nuty korzenia lukrecji,
dębu a także cytryny, miodu
i zboża. Finisz jest delikatny
i średnio długi wraz ze średnim
aftertastem.

Oryginalna Leżakowana Miodula
Prezydencka Sherry Cask rocznik
2015 to wyjątkowa edycja Mioduli
Prezydenckiej
dojrzewająca
w
beczkach
wykonanych
z hiszpańskiego dębu, w których
dojrzewało wino Sherry.
Wyjątkowo zbalansowany likier
miodowy
z
niepowtarzalnym
akcentem wina Sherry. Ten
niezwykły
produkt
ma
bursztynowy, głęboki kolor ze
złotymi refleksami. W nosie
słodkawy,
miodowy
z wyczuwalnymi owocami oraz
ciętymi kwiatami.
W smaku można poczuć likier
śmietankowy, łagodną czekoladę
i toffi. Finish jest pełny, długi,
bardzo dobry ze średnim do
długiego aftertastem.

Szpuntowanie: 2016
Rozlew:
2020

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2020

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2020

Butelka nr: 50
Beczka nr: 105

Butelka nr: 249
Beczka nr: 106

Butelka nr: 243
Beczka nr: 13

W skład zestawu wchodzą 3 wyjątkowe produkty: Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sauvignon Blanc Cask
2016 0,5L 40% in rose gold, Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Tempranillo Cask 2015 0,5L 40% in white oraz
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sherry Cask 2015 0,5L 40% in black

22. Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł
Szacowana cena: 600 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Kolekcja oryginalnych produktów Polskich
Miodula ® w drewnianym opakowaniu

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka to wyjątkowy likier tworzony z wielką pasją i troską o jego
najwyższą jakość, w oparciu o staropolską recepturę. Produkowany na bazie pochodzącego z gór polskiego
miodu oraz specjalnie skomponowanej mieszanki składników, które stanowią prawdziwą tajemnicę wyszukanego
smaku. Gwarantuje to produktowi Miodula®, że jest ona produktem najwyższej jakości. Jej niepowtarzalny kolor
i aromat gwarantują dębowe beczki w których dojrzewa.
Miodula Awangarda to limitowana wersja Oryginalnej Leżakowanej Mioduli Prezydenckiej z dodatkiem koniaku.
Powstała w hołdzie polskiej awangardzie, sztuce XX wieku, która odrzuciła wszystkie dotychczasowe style
tworząc tak zwany „własny świat”, nienaśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego sposobu wyrazu. Beczki
z Miodulą Awangardą zostały zaszpuntowane w 2016 roku, a rozlane w 2021
Miodula Polska Wódka wyprodukowana została z najlepszego spirytusu zbożowego pochodzącego wyłącznie
z Polski.
Ta wyjątkowa wersja Polskiej Wódki dojrzewa w 225-litrowych beczkach z polkiego dębu po Oryginalnej
Leżakowanej Mioduli Prezydenckiej. Produkt zawiera miód. Posiada chronione oznaczenie geograficzne „Polska
Wódka/Polish Vodka” co oznacza, że wytwarzana jest z alkoholu otrzymywanego wyłącznie z tradycyjnych
polskich zbóż, którego wszystkie etapy produkcji odbywają się w Polsce.
Miodula Espresso to likier przygotowany z połączenia znanego i cenionego produktu Oryginalna Leżakowana
Miodula® Prezydencka z dodatkiem najwyższej jakości włoskiej kawy. Zaskakuje bogatym smakiem i przyjemnie
długim rozgrzewającym finiszem. Produkt naturalny zawierający miód pochodzący z procesu leżakowania
w beczkach po Mioduli® Prezydenckiej. Może pojawić się osad z miodu i kawy.
W skład zestawu wchodzi po 1 butelce tych wyjątkowych produktów.

23. Cena sprzedaży minimalnej: 400 zł
Szacowana cena: 600 – 700 zł
38

Wild Fields Single Malt Polish Whisky
„Dzikie Pola” (Wild Fields) przywołują na myśl
sienkiewiczowskie powieści pisane „ku pokrzepieniu serc”.
Owa historyczna kraina, porośnięta gęstymi trawami i pachnąca złocistym zbożem, pamięta niejedną
bitwę oddziałów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Widoczny na etykiecie orzeł nawiązuje do
wyjątkowej postaci – Stanisława Wyspiańskiego i jego rysunków. Kłosy zboża „zerwano” z herbu
Jaworza. To najstarsza miejscowość na Śląsku Cieszyńskim.
Polska whisky Wild Fields zawiera w sobie największe bogactwo, jakim jest historia i tradycja.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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„Urodziłem się w sierpniu 1941 roku i wychowałem w dość małym miasteczku Kirkcaldy w regionie Fife. Bardzo
podobały mi się moje wczesne lata odkrywania nowych ścieżek, spacerując po polach jęczmienia, owsa i pszenicy
z moim Ojcem, który założył dobrze prosperujące gospodarstwo rolne w Kirkcaldy. Dzięki wiedzy
i doświadczeniu przekazywanym mi przez Ojca, zajęcie się produkcją whisky było dla mnie naturalnym krokiem”.
John McDougall
John McDougall należy do bardzo wąskiej grupy osób, które pełniły funkcję dyrektora produkcji lub kierownika
destylarni we wszystkich uznanych regionach destylacyjnych w Szkocji i jest prawdopodobnie najbardziej
doświadczonym ekspertem od whisky i najlepszym sędzią szkockiej whisky. Potwierdza to jego wpływ
i obecność w 0wielu krajach na całym świecie.
Pracował lub współpracował w 28 destylarniach min. w : Aultmore, Knockdhu, Teaninich, Imperial (Teraz
Dalmunnoch), Balmenach, Dailuaine, Glenfiddich, Glenugie, Ben Nevis, Girvan i Strathclyde, Laphroaig.
Doświadczenie zdobywał
w kompleksie IDL Middleton na początku lat 80. John od 59 lat pracuje
w branży Scotch & other Whisky & Spirits Trade – można nawet przyjąć, że prawie 69 lat, jeśli liczyć dzieciństwo
i nastoletnie zaangażowanie w biznes zbożowy jego ojca, import, eksport, kupno i sprzedaż jęczmienia dla
słodowników i gorzelników.
Zajmował się wszystkimi aspektami produkcji: od zakupu jęczmienia przez suszenie, słodowanie, destylację,
magazynowanie, mieszanie, butelkowanie, kontrolę jakości, dystrybucję oraz działalność handlową.
Ma doświadczenie współpracy z 37 destylarniami podczas jego niezwykle zróżnicowanej kariery, to
prawdopodobnie więcej niż ktokolwiek inny w branży. Obecnie zajmuje się doradztwem w zakresie produkcji
i promocji wyrobów starzonych, w tym polskiej Whisky Wild Fields, wódki Spitzberg, Mioduli i wielu innych
w firmie Mundivie S.A.
Wyjątkowy zakres doświadczeń Johna McDougall’a ma wielką wartość i zapewnia każdemu projektowi, w który
jest zaangażowany, wiarygodność i szacunek na wszystkich kluczowych rynkach świata oraz we wszystkich
głównych mediach.
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Wild Fields Single Malt 100%
Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%

Wild Fields Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona jest w tradycyjny sposób. Nie jest filtrowana na
zimno, dojrzewa w polskich dębowych beczkach, wyprodukowana została w jednej partii, w jednej destylarni,
a głównym surowcem używanym przy produkcji jest tradycyjna odmiana polskiego jęczmienia. Jest to młoda
whisky co widać po złocistym kolorze. Mocno wyczuwalna jest ziołowo-miętowa, a czasem i owocowa woń
nadając jej swoiście świeżego charakteru. Smak tego trunku jest bardzo złożony, zawiera w sobie nuty korzenne,
oleiste oraz delikatnie dymne. Całość jest mocno rozgrzewająca co wyczuwalne jest jeszcze długo po
zakończeniu smakowania. Whisky została rozlana na początku 2020 roku w ilości 227 butelek.
Butelka numer 46 z 227

Noty degustacyjne:
Barwa:
Zapach:
Smak:
Finisz:
Aftertaste:

złota
ziołowy, owocowy, miętowy, świeży
korzenny, delikatnie dymny, oleisty,
bardzo złożony
ciepły, satysfakcjonujący
średni do długiego

Do produktu Wild Fields Single Malt Barley Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej sławy
Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

24. Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 220 – 240 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Wild Fields Single Malt 100%
Wheat Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%

Wild Fields Single Malt Wheat Polish Whisky wytworzona jest w tradycyjny sposób. Nie jest filtrowana na
zimno, dojrzewa w polskich dębowych beczkach. Wyprodukowana została w jednej partii, w jednej destylarni,
a głównym surowcem używanym przy produkcji jest tradycyjna odmiana polskiej pszenicy. Whisky ta ma złocistą
barwę co od razu sugeruje jej młody wiek. Kombinacje nut smakowych oraz zapachu są bardzo specyficzne. Na
języku można wyczuć intensywne bo dymne, oleiste, słone może i nawet delikatnie rybne smaki. W kwestii
zapachu jest bardzo podobnie wyczuwalna jest nuta marynowanego łososia a także ziemista wręcz ściągająca
woń. Całość doświadczenia kończy się szybko, lekko wyczuwalną mieszanką wszelkich zawartych w niej
aromatów.
Butelka numer 76 z 156

Noty degustacyjne:
Barwa:
Zapach:
Smak:
Finisz:
Aftertaste:

złota
ściągający, ziemisty, nuta marynowanego
łososia
dymny, oleisty, delikatnie rybny, słony
lekki
krótki

Do produktu Wild Fields Single Malt Wheat Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej sławy
Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

25. Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 220 – 240 zł
42

Wild Fields Original Single Malt Polish Whisky
0,7L 46,5%

Single Malt Polish Whisky wytworzona wyłącznie z polskich, słodowanych zbóż. Destylowana w małej partii,
w jednej destylarni. Dojrzewająca minimum trzy lata w nowych, średnio wypalanych, 225 litrowych beczkach
z polskiego dębu. Niefiltrowana na zimno oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak i kolor z beczki. Bardzo
rzadka i oryginalna Single Malt Polish Whisky.

Noty degustacyjne:
Barwa:
Zapach:
Smak:
Finisz:
Aftertaste:

złota
złożony, wielozbożowy, delikatnie świeży,
przyjemny poziom oleistości
delikatnie wytrawny, gorzki/słodki,
duża pełnia, wyraźny wpływ pszenicy
dobry
średni do długiego

Do produktu Wild Fields Single Malt Original Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej sławy
Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

26. Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 190 – 200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Wild Fields Original Single Grain Polish Whisky
0,7L 44%

Wild Fields Original Single Grain jest to polska whisky z żyta, leżakowała w polskim dębie, w beczkach
o pojemności 225 l, uszczelnionych tatarakiem. Beczki nie są wypalane, lecz tylko wypiekane. Nie była filtrowana
na zimno i ma 44%.

Noty degustacyjne:
Zapach:
Smak:

Finisz:
Aftertaste:

dominuje karmel. Gotowana śliwka,
prażone zboże
dość mocno daje się poznać alkohol,
ale jest ciepła i okrągła. Dużo żyta.
Pikantna. Toffi, krówka.
dobry
bardzo intensywny, rozgrzewający

Do produktu Wild Fields Original Single Grain Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej sławy
Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

27. Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 190 – 200 zł
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Wild Fields Sherry Cask Single Grain Polish Whisky
0,7L 44%

Limitowana edycja Wild Fields Single Grain Polish Whisky, stworzona wyłącznie z dwóch beczek po winie sherry.
Wytworzona ze zbóż uprawianych wyłącznie w Polsce. Destylowana w małej partii, w jednej destylarni.
Leżakowana przez cały okres minimum trzech lat w 250 litrowych beczkach dębowych po hiszpańskim winie
sherry. Niefiltrowana na zimno oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak i kolor z beczki. Bardzo rzadka
i oryginalna Sherry Cask Single Grain Polish Whisky. Powstała we współpracy ze światowej sławy Scotch Whisky
Master Distiller & Master Blender John’em McDougall.

Noty degustacyjne:
Barwa: żółta, jasno-złota.
Zapach: miodowy, słodki, z sugestią nuty dymnej.
Smak: przyjemna pełnia, oleisty, zbalansowany, dobrze zaokrąglony.
Finish: przyjemny, średni.
Aftertaste: bardzo zgodny, delikatny.

Do produktu Wild Fields Single Grain Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez światowej sławy Master
Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

28. Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 190 – 200 zł
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Wild Fields American Oak Cask
Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box
0,7L 46,5%

Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona wyłącznie z polskiego, słodowanego jęczmienia. Destylowana
w małej partii, w jednej destylarni. Leżakowana minimum trzy lata w nowych, średnio wypalanych, 250 litrowych
beczkach z amerykańskiego dębu. Niefiltrowana na zimno oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak i kolor
z beczki. Bardzo rzadka i oryginalna Single Malt Barley Polish Whisky. Powstała we współpracy ze światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender John McDougall.
Butelka numer 220 z 311
Do produktu Wild Fields American Oak Cask Single Malt Barley Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez
światowej sławy Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

29. Cena sprzedaży minimalnej: 160 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
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Wild Fields Sherry Cask
Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box
0,7L 46,5%

Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona wyłącznie z polskiego, słodowanego jęczmienia. Destylowane
w małej partii, w jednej destylarni. Leżakowane minimum trzy lata w 250 litrowych beczkach z amerykańskiego
dębu, w których dojrzewało wino sherry. Niefiltrowane na zimno oraz niedobarwiane w pełni zachowały smak
i kolor z beczki. Bardzo rzadka i oryginalna Single Malt Polish Whisky. Powstała we współpracy ze światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender John McDougall

Do produktu Wild Fields Sherry Cask Single Malt Barley Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez
światowej sławy Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields.

Butelka numer 138 z 311

30. Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
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Wild Fields Sherry Cask
Single Malt Wheat Polish Whisky in wooden box
0,7L 46,5%

Single Malt Wheat Polish Whisky wytworzona wyłącznie z polskiej, słodowanej pszenicy. Destylowane w małej partii,
w jednej destylarni. Leżakowane minimum trzy lata w 250 litrowych beczkach z amerykańskiego dębu, w których
dojrzewało wino sherry. Niefiltrowane na zimno oraz niedobarwiane w pełni zachowały smak i kolor z beczki. Bardzo rzadka
i oryginalna Single Malt Polish Whisky. Powstała we współpracy ze światowej sławy Scotch Whisky Master Distiller
& Master Blender John McDougall.

Butelka numer 285 z 644
Do produktu Wild Fields Sherry Cask Single Malt Wheat Polish Whisky dołączamy bilecik wypisany osobiście przez
światowej sławy Master Blendera Johna McDougall, który współtworzył wyjątkową serię Polskiej Whisky Wild Fields

31. Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
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Calvados

Calvados to destylat z jabłek, który został poddany starzeniu w beczkach dębowych.Ten ciekawy
alkohol występuje w różnych częściach świata pod innymi nazwani: USA - applejack, Wielka Brytania
- apple brandy lub cider brandy. Sposób oznakowania zależnie od wieku nie różni się od koniaku. Im
młodszy destylat, tym wyraźniejszy smak i aromat jabłek oraz lekko drapiący i ostry charakter, wraz
z wiekiem pojawiają się szlachetniejsze akcenty wanilii, a trunek zyskuje gładkości i finezji.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Normandia

Lemorton Calvados
0,7L 40% rocznik 1972

Najpierw cydr dojrzewa przez jedenaście miesięcy w dębowych
beczkach, a następnie jest destylowany w alembiku (miedziany
destylator) Lemortona. Następnie destylat wlewa się do beczek
mających około 30 lat.
Pojedynczy rocznik calvados z rodziny Lemorton w Mantilly, niedaleko
Domfront. Destylowany w 1972 roku calvados dojrzewał przez ponad
40 lat. Rodzina Lemorton używa 60-70% gruszek zmieszanych z jabłkami
do produkcji cydru, który następnie dojrzewa w dębowych beczkach
przez 11 miesięcy przed destylacją. Ten wysoki udział gruszek
ostatecznie tworzy lżejszego, eleganckiego ducha calvados.
Kolejny wspaniały singiel Calvados z destylarni Lemorton z apelacji
Domfrontais.
Lemorton to firma rodzinna, obecnie w szóstym i siódmym pokoleniu,
z Didierem Lemortonem i jego synem nadzorującymi destylację.
Większość Calvados na rynku jest produkowana w regionie Pays D’Auge
i zawiera 100% jabłek. Inna jest apelacja Domfrontais – jej gleba,
bogatsza w glinę i wapień, jest idealna do uprawy gruszy, które mają
mocniejsze korzenie. W związku z tym przepisy nakazują, aby każdy cydr
lub Calvados wyprodukowany na tym obszarze zawierał co najmniej 30% gruszek. Lemorton idzie dalej, od około
70% gruszek do zaledwie 30% jabłek. Daje to zupełnie inny profil smakowy większości butelek Calvados.
Owoce użyte do tego Calvados zostały wyhodowane w malutkim 9-akrowym sadzie w Lemorton,
fermentowane przez jedenaście miesięcy w dębowych beczkach i destylowane w jednym alembiku.
Ten pojedynczy rocznik Calvados jest produktem jednego sezonu gorzelniczego i zbiorów. Po destylacji w 1972
r. leżakowało przez niewiarygodnie długi czas w beczkach z francuskiego dębu.
Efektem końcowym jest gęsty i luksusowy alkohol o smaku duszonych jabłek i gruszek, ciemnej krówki, dębu,
słodko-gorzkiej czekolady i kawy, skóry, lukrecji, delikatnego zioła, owoców tropikalnych, cynamonu, goździków,
gałki muszkatołowej i suszonych owoców słodkie wino.
Przedstawiony z uroczą tradycyjną sceną na etykiecie, jest to wysokiej jakości, staromodny Calvados.

32. Cena sprzedaży minimalnej: 550 zł
Szacowana cena: 850 – 1000 zł
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Cognac

Koniak to trunek, którego nazwa wywodzi się od miasta Cognac we Francji słynącego
z produkcji tego alkoholu. Szlachetny produkt jest destylatem z wina i może powstawać jedynie
w rejonie w/w miasta. Aby wyrób mógł nazywać się koniakiem, to oprócz rejonizacji musi zachowywać
ściśle określone normy:
* może powstawać w przynajmniej 90% z określonych gatunków winogron (Ugni Blanc, Folle
Blanche lub Colombard),
* destylacja musi odbywać się w tradycyjnych, miedzianych alembikach,
* gotowy destylat musi spędzić co najmniej 2 lata w beczkach z francuskiego dębu, co nadaje mu
pożądany kolor i aromat.
Koniaki stają się coraz bardziej nowoczesne i potrafią zaskakiwać swoim bogactwem smaku. Oprócz
tradycyjnej formy degustowania, ten doskonały trunek jest znany i doceniany przez najlepsze koktajl
bary na świecie. Oczywiście dla uzyskania najlepszych właściwości każdy dom koniakowy kupażuje
swoje destylaty według własnych często tajnych wytycznych.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Camus Vintage Cognac
0,7L 46% Gift Box rocznik 1973

Od 1863r. Rodzina Camus tworzy koniaki w swoim nietypowym i niepowtarzalnym stylu, łącząc rodzinną pasję
z wyjątkowymi uwarunkowaniami geograficzno-geologicznymi oraz miłością do charakteru winorośli. Dzięki
bardzo surowym przepisom tworzenia cogniacu w stylu Vintage produkty rodziny Camus stały się bardzo rzadkie
i pożądane. Dzięki skupieniu się w 100% na produktach o randze Vintage z zachowaniem aromatów oraz
standardów alkoholu, destylarnia rodziny Camus traktowana jest jako jedna z bardziej luksusowych na polu
tworzenia cogniacu.
Camus Vintage 1973 pochodzi z Francji a dokładniej z regionu Petite Champagne. Posiada bogatą gamę
zapachów zawierającą suszone owoce oraz orzechy włoskie. Paleta smaków jest bardzo delikatna lecz mocno
urozmaicona, można poczuć w niej nuty kandyzowanych owoców, skórki pomarańczy, oraz gruszki, cały smak
wzmocniony jest poprzez 40-letnie leżakowanie w dębowej beczce zwane „Charentais rancio”. Całe to smakowe
przedstawienie zostaje zakończone wraz z udziałem gorzkich nut gałki muszkatołowej. Ten wyjątkowy rocznik
wspomina czasy, w których rodzina Camus była jeszcze innowatorami, czasy zanim nazwano ich arcymistrzami.

Butelka numer 1289 z 3246
33. Cena sprzedaży minimalnej: 1500 zł
Szacowana cena: 2500 – 3000 zł
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Rum

Dawniej był to trunek rabusiów, piratów oraz szmuglerów i przez stulecia stanowił znaczący towar
będący przedmiotem przemytu.
Jego historia sięga czasów antycznych. Rum pochodzi prawdopodobnie z Indii i Chin. Do Europy został
przywieziony przez Arabów. W Hiszpanii Maurowie posiadali ogromne plantacje trzciny cukrowej.
Krzysztof Kolumb podczas swojej drugiej wyprawy zabrał ze sobą sadzonki trzciny cukrowej, które
przyjęły się bardzo dobrze w tamtejszym klimacie. W XVII w. w rejonie Morza Karaibskiego rozpoczęto
masową produkcję rumu. Tradycja powiada, że to na wyspie Barbados zaczęto produkować rum.
Związane jest to z rozkwitem piractwa. Rosnąca popularność rumu spowodowała, że od 1655 r. na
okrętach Royal Navy dzienne racje piwa zastąpiono rumem, a w 1740 r. rum zastąpiono grogiem
(mieszanina rumu z wodą, najczęściej gorącą,w stosunku 1:3).
Popularność rumu na Karaibach szybko rozprzestrzeniła się do kolonialnej Ameryki. Pierwsza
amerykańska destylarnia rumu została stworzona w 1664 r. na Staten Island (Nowy Jork). Boston
zbudował swoje destylarnie trzy lata później. Duża konsumpcja rumu w Ameryce,
a także zapotrzebowanie na cukier w Europie spowodowały, że było potrzeba więcej rąk do pracy na
karaibskich plantacjach trzciny.
Wraz z rozprzestrzenianiem się upraw trzciny cukrowej na inne terytoria rozszerzyła się produkcja
rumu. Destylarnie powstały między innymi na portugalskich wyspach na Atlantyku (np. na Maderze)
oraz na Madagaskarze. Najbardziej znane i szlachetne gatunki rumu, dojrzewające w dębowych
beczkach, pochodzą jednak z Karaibów: Barbadosu, Dominikany, Jamajki czy Kuby.
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Rys. Mapa Hispaniola, archiwum Mundivie S.A.
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Republika Dominikany

Dos Ron Solera 16-letni Rum
0,5L 40%

Dos Ron Solera 16 Anos to 16-letni, przyjemnie korzenny rum, który jest wytwarzany w Republice
Dominikany. Jest produkowany ze starannie wybranej trzciny cukrowej. Według tradycyjnej metody destylacji
rumu. Przechowywany jest przez szesnaście lat w specjalnych beczkach, dzięki czemu w pełni rozwija swój
unikalny charakter.
Dos Ron Rum nadal produkowany jest zgodnie z oryginalną recepturą rodzinną. Przepis powstał w połowie XIX
wieku na Kubie i jest ciągle udoskonalany.

Nagrody:

- Srebrny Medal w 2014 roku na Międzynarodowym Spirits Awards.

Zapach: Zapach egzotycznych owoców, drewna, trzciny i drobnych wypieków.
Smak: słodki zapach trzciny cukrowej i melasy. Owocowe nuty owoców egzotycznych i nuty z drewna.
Finisz: Wyjątkowo długi.

34. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Wenezuela

Cane Island Single Estate Venezuela
8YO Rum, 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Kolor miedziano-brązowy. Rum ten ma bardzo łagodny charakter, łączy w sobie słodycz, dąb i wanilię w bardzo
przyjemny sposób. W ustach jest bogaty i miękki, z długim finiszem.

- Kraj pochodzenia: Wenezuela
- Destylarnia: Distillería Sofa
- Wiek: 8 lat
- Rodzaj starzenia: tropikalna w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: column still
- Surowiec podstawowy: melasa

35. Cena sprzedaży minimalnej: 610 zł
Szacowana cena: 640 – 720 zł
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Nikaragua

Cane Island Single Estate Nicaragua
12YO Rum, 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Kolor ciemno-bursztynowy. Rum ten ma bardzo bogaty smak w ustach, w którym wyczuwalne są aromaty dębu,
tytoniu i naturalnej wanilii. Ma długi i gładki posmak. Ten nikaraguański rum zapewnia to, czego można
oczekiwać od prawdziwego i uczciwego rumu 12YO.
- Kraj pochodzenia: Nikaragua
- Destylarnia: Secret Distillery
- Wiek: 12 lat
- Rodzaj starzenia: tropikalna w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: column still
- Surowiec podstawowy: melasa

36. Cena sprzedaży minimalnej: 665 zł
Szacowana cena: 700 – 760 zł
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Jamajka

Kill Devil 2007 Jamaica Hampden
Pot Still Single Cask Rum 13yo
65.8% 700ml

Rumy Kill Devil są butelkowane przez firmę Hunter Laing, specjalistów w produkcji limitowanych edycji szkockiej
whisky typu single malt. Przez wiele lat mieli również szczęście gromadzić zapasy starych rumów, z takich miejsc
jak Gujana, Barbados, Jamajka i nie tylko. W XVII i XVIII wieku wyspiarze nazywali miejscowe destylaty mianem
Kill Devil.

Butelka jedna z 241
37. Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 350 – 450 zł
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Barbados

Cane Island Single Estate Barbados
8YO Rum, 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Ciemnobursztynowy kolor. Rum ten charakteryzuje się idealną równowagą między głęboką dębiną a złożonymi
przyprawami. Jest to typowy rum Foursquare, gładki, autentyczny i czysty.
- Kraj pochodzenia: Barbados
- Destylarnia: Foursquare Rum Distillery
- Wiek: 8 lat
- Typ starzenia: tropikalny starzony w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: pot- i column still
- Surowiec podstawowy: melasa

38. Cena sprzedaży minimalnej: 610 zł
Szacowana cena: 640 – 720 zł
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Trynidad

Cane Island Single Estate Trinidad
8YO Rum, 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Kolor ciemnobursztynowy. Ciepłe podniebienie z przyjemnymi nutami dojrzałych bananów i dębu. Przyjemna
równowaga pomiędzy pikantnymi aromatami drewna a delikatną słodyczą, po której następuje bardzo łagodny
finisz.
- Kraj pochodzenia: Trinidad
- Destylarnia: Angostura Distillers
- Wiek: 8 lat
- Typ starzenia: tropikalny w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: column still
- Surowiec podstawowy: melasa

39. Cena sprzedaży minimalnej: 610 zł
Szacowana cena: 640 – 720 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Tajlandia

Cane Island Single Estate Thailand
5YO Rum, 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Delikatny Rum z charakterem. Rum ten charakteryzuje się doskonałą równowagą pomiędzy pikantnym
aromatem dębu i delikatną słodyczą, z nutami wanilii i tytoniu. W ustach jest gładki, z zaskakującym akcentem
dymnym.
- Kraj pochodzenia: Tajlandia
- Destylarnia: Secret Distillery
- Wiek: 5 lat
- Typ starzenia: tropikalna starzona w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: column still
- Surowiec podstawowy: melasa

40. Cena sprzedaży minimalnej: 540 zł
Szacowana cena: 560 – 640 zł
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Australia

Cane Island Single Estate Australia
4YO Rum 0,7l 43%
Skrzynka Rumu – 4 sztuki

Subtelnie złożony, o owocowym charakterze. Prawdziwie wyjątkowy, 100% pot still rum z Australii, który łączy
w sobie pikantność, owocowy posmak i delikatne nuty dębu w sposób zrównoważony i bardzo przyjemny.
- Kraj pochodzenia: Australia
- Destylarnia: Beenleigh Rum Distillery
- Wiek: 4 lata
- Rodzaj starzenia: tropikalny w dawnych beczkach po bourbonie
- Destylacja: pot still
- Surowiec podstawowy: melasa

41. Cena sprzedaży minimalnej: 540 zł
Szacowana cena: 560 – 640 zł
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Cane Island Single Estate Rum
Set of 6

Na licytację przeznaczamy wyjątkową kolekcję 6 Rumów Cane Island:
Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7l 43%
Cane Island Single Estate Tailandia 5YO Rum, 0,7l 43%
Cane Island Single Estate Barbados 8YO Rum, 0,7l 43%
Cane Island Single Estate Wenezuela 8YO Rum, 0,7l 43%
Cane Island Single Estate Trynidad 8YO Rum, 0,7l 43%
Cane Island Single Estate Nikaragua 12YO Rum, 0,7l 43%

42. Cena sprzedaży minimalnej: 860 zł
Szacowana cena: 900 – 980 zł
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Penny Blue VSOP Mauritian Rum
Rum Maurytański
0,7L 40%

Nazwa Penny Blue wywodzi się od maurytyjskiej legendy - znaczka Penny Blue. Znaczek ten, stworzony
w ramach inauguracyjnej usługi pocztowej w 1847 r. pod czujnym okiem gubernatora Mauritiusa, miał być
wykorzystany do zaproszenia na bal przebierańców organizowany przez żonę gubernatora.
Grawer pospieszył na pocztę, aby porozmawiać z poczmistrzem. Po przybyciu na miejsce przeczytał napis "Post
Office" i uznał, że jest to właściwy napis na znaczkach pocztowych. Dopiero po wydrukowaniu odkryto pomyłkę
grawera. Napis powinien był brzmieć "Post Paid", tak jak na znaczkach brytyjskich. Ponieważ wyprodukowano
ich tylko 500, ich rzadkość spowodowała, że są to jedne z najdroższych znaczków na świecie.
Każdy znaczek Penny Blue był drukowany ręcznie, co nadało mu niepowtarzalny odcisk palca.
Penny Blue VSOP to pierwsza edycja VSOP wydana przez Medine Distillery. Wytwarzany z najlepszej trzciny
cukrowej Single Estate, VSOP jest starzony w beczkach po koniaku, burbonie i whisky, a następnie mieszany
przez Mistrza Destylacji Jean-Francois Koenig i Doug McIvor z Berry Bros & Rudd.
VSOP zachowuje charakterystyczną złożoność rumów Penny Blue, ale jest bardziej przystępny niż nagradzane
Penny Blue XO i Single Cask.
Mieszanka 75% beczek po byłym koniaku, 15% po burbonie i 10% po whisky. Starzona przez co najmniej 4 lata.
Nagrodzona Złotym Medalem - Concours de Bruxelles Mondial, Spirits Selection.

43. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 130 – 180 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Classic Craft Rum
0,2L 40%

Bardzo elegancki biały "rum rzemieślniczy". Czysty destylat z soku z trzciny cukrowej o szeregu złożonych
i przystępnych smaków. Czysty, z kostkami lodu lub w koktajlu.

44. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 60 – 80 zł
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Classic Gold Craft Rum
0,2L 40%

Bardzo przystępny złoty "Craft Rum". Czysty destylat z soku trzciny cukrowej z doskonałą równowagą między
wanilią, trzciną cukrową i delikatnymi nutami drewna. Rum o średnim stężeniu, produkowany zgodnie z zasadami
sztuki.

45. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 60 – 80 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Spiced Gold Craft Rum
0,2L 40%

Przyprawiony, złotobrązowy "Craft rum". Słodki destylat z czystego soku z trzciny cukrowej z domieszką
tajemniczych przypraw i cynamonu uprawianego w posiadłości. Czysty, bardzo słodki i pikantny.

46. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 60 – 80 zł
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Lemongrass Liqueur
0,05L 37,5%

Likier z trawy cytrynowej na bazie czystego rumu z trzciny cukrowej z maurytyjskiej posiadłości Labourdonnais.
Likier ten ma w sobie mnóstwo świeżego, roślinnego smaku i słodkiego, cytrynowego charakteru. Doskonały
składnik kreatywnych koktajli, świetnie nadaje się do popijania po pikantnej kolacji.

47. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Coffee-Vanilla Liqueur
0,05L 37,5%

Wanilia i kawa to doskonałe połączenie, a pracownicy Labourdonnais na Mauritiusie poszli o krok dalej, dodając
do tej mieszanki czysty rum z trzciny cukrowej! Uprawiana w posiadłości kawa i wanilia mogą macerować się
w rumie, dzięki czemu powstał cudownie dekadencki likier. Świetnie nadaje się do picia bez lodu, a także jako
dodatek do Martini Espresso.

48. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Vanilla Liqueur
0,05L 37,5%

Wspaniały napój z posiadłości Labourdonnais na Mauritiusie! Likier ten produkowany jest na bazie czystego
rumu z soku trzcinowego, nasyconego wanilią uprawianą w posiadłości. W rezultacie otrzymujemy cudownie
aromatyczny napój, który można pić bez dodatków lub dodawać ziołowe przyprawy i waniliowy charakter do
kolejnych koktajli.

49. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Calamondin Liqueur
0,05L 37,5%

Z maurytyjskiej destylarni Labourdonnais pochodzi ten wspaniały likier z nutą cytrusową! Owoce kalamondynki
uprawiane w posiadłości są macerowane w czystym rumie z soku trzcinowego, co nadaje im cierpkie, cytrusowe
nuty, których można się spodziewać po bardziej znanych krewniakach tego owocu, mandarynce i kumkwacie.
Intrygujący napój, który doskonale nadaje się do dodania tropikalnego posmaku klasycznym drinkom z rumem.

50. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

72

Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Spiced Liqueur
0,05L 37,5%

Ten znakomity likier z Labourdonnais na Mauritiusie powstaje na bazie czystego rumu z trzciny cukrowej z tej
posiadłości. Zestaw przypraw, również uprawianych w Labourdonnais, poddawany jest maceracji, co nadaje mu
bogaty smak. Likier ten doskonale nadaje się do dodawania tropikalnego charakteru koktajlom lub po prostu do
mieszania z piwem imbirowym i limonką.

51. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Labourdonnais Fusion Ginger Liqueur
0,05L 37,5%

Wspaniały likier imbirowy z maurytyjskiej destylarni Labourdonnais! Powstaje w wyniku maceracji uprawianego
w posiadłości imbiru w czystym rumie z trzciny cukrowej, dzięki czemu uzyskuje się ognisty, a zarazem słodki
i pikantny napój. Podawać z wyciśniętą limonką i opcjonalnie z odrobiną sody.

52. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe
Potstill White Rhum
0,05L 40%

Do destylacji czystego soku trzcinowego destylarnia Saint Aubin używa żelaznej destylarki i zachowuje tylko
serce destylatu, aby uzyskać rum o wyjątkowej jakości. Rum ten jest zdobywcą srebrnego medalu na
Międzynarodowej Konferencji Rumowej w Madrycie w 2018 r. oraz srebrnego medalu na London Spirits
Competition w 2018 r.
Podczas degustacji można odkryć aromaty świeżej trzciny cukrowej, owoców egzotycznych i lekko mentolowych
nut. Na podniebieniu sok jest okrągły, ciepły i pikantny, z bardzo wyraźną nutą trzciny cukrowej.

53. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium Coeur de Chauffe
Potstill Épicé Rhum
0,05L 40%

Saint Aubin Coeur de Chauffe Épicé jest najpierw destylowany w "Pot Still", w taki sam sposób jak biały rum
klasy ekstra premium.
To właśnie dzięki temu rodzajowi destylacji rum jest tak wyrazisty.
W tym rumie "extra premium" macerują się tropikalne przyprawy. Do destylatu dodaje się cukier trzcinowy,
i nic więcej. Na dnie butelki może pojawić się niewielki osad, świadczący o rzemieślniczym i naturalnym
charakterze tego rumu.
W nosie rozbrzmiewają świąteczne przyprawy. Wyczujemy takie aromaty jak cynamon, gałkę muszkatołową
i kardamon, a także skórkę pomarańczową, która rozproszyła cukier i gorycz. Zapach może przywodzić na myśl
Święta Bożego Narodzenia.
Smak mniej kojarzy się z Bożym Narodzeniem niż aromat, a bardziej z koktajlami na plaży. Skórka pomarańczowa
odgrywa tu bardziej znaczącą rolę i staje się uwodzicielskim likierem. Przyprawy długo pozostają w ustach, a
nawet można wyczuć ich różne tekstury.

54. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe
Potstill Coffee Rhum
0,05L 40%

Podobnie jak biały rum, na którym bazuje, Saint Aubin Cœur de Chauffe Café jest destylowany w tradycyjnej,
żelaznej destylarce. Dzięki temu uzyskuje się mocny smak. W tym najwyższej jakości rumie maceruje się paloną
kawę. Nie dodaje się żadnych innych środków aromatyzujących ani dodatków, z wyjątkiem cukru trzcinowego.
W nosie natychmiast wyczuwalny jest bardzo naturalny kawowy charakter, tak że zapomina się zupełnie
o alkoholu. Nie ma też cukru i można by pomyśleć, że jest to rodzaj kawy mrożonej. W smaku na początku
prezentuje się delikatnie, z łagodnym, roślinnym akcentem, a następnie pojawia się ciepło, które daje niezłego
kopa. Na podniebieniu odczucie jest takie samo jak w przypadku kawy frappé, ale z dużą dawką cukru.

55. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium Coeur de Chauffe
Potstill Vanille Rhum
0,05L 40%

Saint Aubin Coeur de Chauffe Vanille jest destylowany w procesie "Pot Still". W ten sposób powstaje szczególnie
aromatyczny rum. W tym rumie, który słusznie nazywany jest "extra premium", maceruje się wanilię uprawianą
na plantacji Saint Aubin. W butelce pozostawia się laskę wanilii.

56. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe
Potstill White Rhum
0,05L 50%

Podobnie jak wersja 40°, Saint Aubin Cœur de Chauffe Blanc 50° jest destylowana w destylarni Pot Still
należącej do rzemieślniczej wytwórni rumu Saint Aubin.
W zapachu świeża trzcina cukrowa jest bardzo intensywna. Na początku wyczuwalne są nuty truskawek
i egzotycznych owoców, jeszcze bardzo świeżych.
Odrobina goryczy skórki limonki podkreśla autentyczność i rustykalność.
Smak jest początkowo roślinny i lekko pikantny. Z czasem przyprawy, zwłaszcza pieprz, stają się coraz bardziej
wyczuwalne i intensywne.
Finisz jest raczej wytrawny, z goryczą skórki limonki.

57. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Nazwa firmy nawiązuje do biblijnego patriarchy Methusalaha, dziadka Noego, ktory według Starego Testamentu
żył aż 969 lat. Marka powstała w 1872 roku, ale początki tego rumu sięgają roku 1892. To wtedy dwaj bracia,
ktorzy wyemigrowali z Hiszpanii: Benjamin i Eduardo Camp, razem ze swoim przyjacielem Evaristo Alvarezem
rozpoczęli produkcję tego trunku na Kubie, w mieście zwanym Santiago de Cuba. W latach 40. XX wieku
produkcja Matusalem stanowiła blisko 50% produkowanego w kraju rumu. W 1960 roku właściciele firmy
Matusalem & Co. byli zmuszeni opuścić Kubę ze względu na szerzącą się tam rewolucję, na czele ktorej stał
Fidel Castro. Na nową lokalizację firmy wybrano Republikę Dominikańską.
Rum Matusalem wytwarzany jest przy użyciu unikalnej metody zwanej Solera, ktorej tajniki przekazywane są z
pokolenia na pokolenie. W metodzie tej dojrzewanie destylatów i ich mieszanie bazuje na rzadko stosowanych
technikach używanych w produkcji sherry, brandy i cognacu.
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Republika Dominikany

Ron Matusalem Clasico 10YO 40% 0,7L

Ron Matusalem Clasico to 10-letni rum o intensywnie złocistej barwie, leżakowany w dębowych beczkach. Rum
wytwarzany jest ze sfermentowanej melasy, a następnie starzony w beczkach z francuskiego dębu (po whisky
i bourbonie) metodą „solera” (powszechnie stosowaną przy produkcji sherry).

Noty degustacyjne:
Barwa: złocista, bursztynowa z jasno czerwonymi refleksami
Zapach: wyczuwalne nuty maślane, wanilia, karmel oraz skórki cytrusów. Ponadto wyczuwalny aromat
brązowego cukru, toffi oraz cynamonu wraz z pojawiającym się i zanikającym dębem
Smak: lekko słodki, z karmelowymi nutami, przywodzącymi na myśl syrop klonowy i toffi. Wyczuwalne również
skórka banana, kakao, tytoń, smak dębu powodujący wytrawność.

Po raz ostatni w tym opakowaniu!

58. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 130 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Dominikany

Ron Matusalem Solera 7YO 40% 0,7L

Matusalem Solera 7 to ciemny rum, dojrzewający w procesie Solera. Dzięki wyjątkowej gładkości i wyrazistemu
finiszowi rum ten jest szczególnie intrygujący ze względu na doskonałą jakość i tradycyjny kubański smak.

Nuty degustacyjne:
Zapach: Mocny i bogaty w aromaty
Smak: Wyrazisty i bogaty z nutami wanilii, mokki i praliny.
Finish: Długi i intensywny

Po raz ostatni w tym opakowaniu!

59. Cena sprzedaży minimalnej: 25 zł
Szacowana cena: 30 – 40 zł
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Republika Dominikany

Matusalem Gran Reserva Solera 23 0,7L 40%

Matusalem Solera 23 Y.O. (Dumne Ultra Premium) - tylko wybrane spośród najlepszych rumów mogą mieć
zaszczyt zasilania smaku tej selekcji rumu Matusalem. Rum, którego perfekcyjna jakość zadowoli najbardziej
wyrafinowane gusta. Gran Reserva 23 Y.O. to na dziś największe osiągnięcie Matusalem.

Noty degustacyjne:
Kolor: głęboki bursztyn opalizujący na kolor pomarańczowo-miedziany.
Aromat: orzechowy z nutami cukierni, uczucie świeżego miodu, migdałów z akcentami magnolii.
tle karmel, toffi i mango z niuansami egzotycznego drewna i cedru, z nutą białej czekolady
migdałów.

W
i

Smak: wyrafinowany, elegancki i kremowy, w tle lukrecja, prażone orzechy/migdały, bardzo złożony z ubocznym
odczuciem świeżych orzechów, staje się bardzo złożony aż do ostatecznego wrażenia przypominającego na
finiszu sherry.

Po raz ostatni w tym opakowaniu!

60. Cena sprzedaży minimalnej: 180 zł
Szacowana cena: 200 – 220 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Tequila

Nazwa trunku została bezpośrednio przyjęta od nazwy meksykańskiego miasteczka Tequila
w stanie Jalisco, stanowiącego centrum produkcji tequili. Początkowo wódka nazywana była „mezcalem
z Tequili”, a od połowy XIX w. – tequilą
Na początku XVII w. Pedro Sánchez de Tagle (1661–1723), markiz Altamiry, sprowadził się do Tequili, gdzie
założył wytwórnię mezcalu. Zapoczątkował przemysłową produkcję mezcalu w regionie, przez co nazywany jest
„ojcem tequili”. Niewiele wiadomo na temat produkcji mezcalu w pierwszych dwóch stuleciach po kolonizacji
Meksyku. W 1608 roku gubernator Nowego Królestwa Galicji opodatkował mezcal, by chronić importowane
trunki hiszpańskie. W XVIII w. wraz z usprawnieniem procesu destylacji, produkcja mezcalu zaczęła wzrastać,
lecz najbardziej popularnym trunkiem pozostawała pulque.
Tequilę w formie, jaka znana jest dzisiaj, wyprodukowano po raz pierwszy na początku XIX w. w Guadalajarze.
Bardzo długo tequila była mało znanym trunkiem lokalnym. Z czasem zyskała popularność w Stanach
Zjednoczonych, by następnie być eksportowana na cały świat. Rozpowszechnieniu sprzyjało poszerzenie się
wachlarza marek dostępnych na rynku. Lista miejsc uprawnionych do destylacji alkoholu oznaczanego jako
tequila jest ograniczona, m.in. do miasta Tequilo i okolic Guadalajary.
W 2006 roku uprawy agawy oraz zabytkowe zakłady przetwórcze w regionie Tequili zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
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Tequila Herencia Historico Extra Anejo
27 de Mayo 1997 - limited edition
15 y.o. 0,7L 40%

"Herencia Historico" Extra Anejo - tequila klasy "ultra-premium", najbardziej utytułowana w Meksyku, jedna
z pięciu najlepszych tequili na świecie. Wyjątkowy jest nie tylko fakt ekspozycji tequili "Herencia Historico"
w beczkach po sherry, ale także okres dojrzewania - od 5 do 10 lat zamiast zwyczajowych 2-3 lat starzenia.
Wspaniała, szlachetna tequila "Herencia Historico" Extra Anejo w stylowej drewnianej skrzynce to idealny
prezent dla prawdziwego konesera tequili lub kolekcjonera rzadkich okazów.
Ta 15-letnia tequila starzona w beczkach po hiszpańskiej sherry jest absolutną rzadkością. Wprowadzenie na
rynek tej tequili wiąże się z ważną datą - 27 maja 1997 roku w Brukseli Unia Europejska i Meksyk podpisały
umowę, na mocy której napój tequila stał się kontrolowany według pochodzenia. Od 1974 roku Meksyk bronił
wyłącznego prawa do używania słowa "tequila" w odniesieniu do ekskluzywnego produktu alkoholowego
wytwarzanego z niebieskiej agawy w ramach państwowych standardów jakości Meksyku (NOM), które regulują
produkcję, butelkowanie i etykietowanie tequili. 27 maja 1997 r. prawo to zostało oficjalnie potwierdzone przez
Unię Europejską.

61. Cena sprzedaży minimalnej: 2500 zł
Szacowana cena: 2900 – 3000 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Historia firmy Hunter Laing & Co. sięga 1949 roku, kiedy Frederick Laing założył w Glasgow swoją firmę
zajmującą się destylacją whisky, Douglas Laing. Obecny właściciel Stewart Laing dołączył do firmy swojego ojca
w 1964 roku, pomagając rozwijać firmę. W 1998 r. Firma wprowadziła na rynek serię whisky single cask The
Old Malt Cask, a następnie Platinum Old & Rare Selection w 2001 r. Firma Hunter Laing & Co. została formalnie
założona w 2013 r., kiedy to Stewart Laing zaczął pracować ze swoimi synami Andrew i Scottem.
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Bunnahabhain Old & Rare 30-letnia
0,7L 48,4% rocznik 1987

Destylarnia Bunnahabhain powstała w 1881 roku na północno-wschodnim krańcu wyspy Islay, nad brzegiem
zatoki Bunnahabhain Bay i z widokiem na Sound of Islay. Wszystkie materiały budowlane transportowane były
pontonem i rozładowywane na molo destylarni. Obecnie znajduje się ona na końcu głównej drogi z przepiękną
scenerią. Destylarnia Bunnahabhain wyposażona jest w cztery ogromne, gruszkowate destylarki i produkuje
szkocką whisky słodową, która trafia na rynek w postaci blendów, single maltów i single cask. Destylarnia
uczestniczy w Feis Ile, corocznym festiwalu słodu i muzyki na wyspie Islay.

Noty degustacyjne:
Nos:
nuty pomarańczy, karmel, biszkopty, melasa
Podniebienie: słodkie z nutami miodu i toffi
Finish:
średnio długi z delikatnymi nutami korzennymi

Butelka jedna z 321

62. Cena sprzedaży minimalnej: 1980 zł
Szacowana cena: 1980 – 2100 zł
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The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia
0,7L 53,7% rocznik 1988
Whisky single grain, pochodząca z destylarni Invergordon w regionie Highlands, została zabutelkowana przez
niezależną rozlewnię Hunter Laing z Glasgow jako część ich serii Sovereign. Ta wersja została wydestylowana
na początku 1988 roku i leżakowała w pojedynczej beczce typu hogshead przez ponad trzy dekady. Limitowana
edycja 399 butelek, niefiltrowana na zimno, bez sztucznych barwników, z naturalną mocą beczki 53,7%.

Na licytację przeznaczamy 5 butelek The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L
53,7% rocznik 1988
Butelka nr 181 z 399
63. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł

Butelka nr 182 z 399
64. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł

Butelka nr 183 z 399
65. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł

Butelka nr 184 z 399
66. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł

Butelka nr 185 z 399
67. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
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Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia
0,2L 50% rocznik 2004
Położona w Elgin destylarnia Glen Moray założona została w 1897 roku, ale wygląda na to, że musiała poczekać ponad sto
lat na właściciela, który w sposób należyty zadba o jej rozwój. Pod skrzydłami francuskiej La Martiniquaise destylarnia osiąga
niespotykaną dotąd wydajność i staje się jedną z największych wytwórni whisky w Szkocji. Produkcja w Glen Moray trwa
niemal nieprzerwanie od 1923 roku do dziś. Jedynymi sytuacjami, kiedy produkcja była wstrzymywana były remonty,
renowacje i rozbudowy

Glen Moray 0,2L 1szt
68. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
69. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
70. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
71. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
72. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
73. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł

Glen Moray 0,2L 1szt
74. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
75. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
76. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
77. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
78. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
Glen Moray 0,2L 1szt
79. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 70 – 90 zł
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The Sovereign Port Dundas 31-letni
0,7L 48,2% rocznik 1990
Destylarnia Port Dundas jest obecnie wyciszona, ale kiedyś stała w Glasgow, samym sercu szkockich wód. Została założona
przez Daniela McFarlane'a w 1811 roku w Glasgow. W skład kompleksu wchodziły trzy gorzelnie, które w 1877 r. połączyły
się i do 1885 r. Port Dundas Distillery stała się największą destylarnią na świecie, przetwarzającą kukurydzę, jęczmień i żyto
oraz importującą zboże z Ameryki. Gorzelnia została zamknięta w 2010 roku.
Port Dundas dojrzewała w beczkach z białego dębu amerykańskiego, dla których odpowiednie warunki przechowywania
to niska temperatura i wyższa wilgotność. Dzięki temu whisky, choć wolniej dojrzewa, mniej odparowuje i rozwija harmonię
pomiędzy swoimi wyrazistymi smakami. W zapachu wyczuwalny lukier waniliowy i karmel. Na podniebieniu karmelowe
ciastko i pomarańcza w czekoladzie. Długi, trwały i słodki finisz.

Na licytację przeznaczamy 3 butelki The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2%
rocznik 1990

Butelka nr 235 z 239
80. Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł

Butelka nr 236 z 239
81. Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł

Butelka nr 238 z 239
82. Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł
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The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L
54,6% Single Malt rocznik 1994
Glen Moray 25-letnia to whisky wydestylowana w 1994 roku. Ten niesamowity trunek z regionu Speyside spędził ćwierć
wieku leżakując w beczce, której zawartość w 2019 roku przełożyła się na 339 butelek o mocy 54.6% (ABV). Ta jasnozłota
whisky zawiera aromaty wanilii, duszonych jabłek, cukru jęczmiennego a także plastra miodu w czekoladzie. Na palecie
smaku znajdują się truskawki w czekoladzie, nuty suszonych ziół z letnią słodyczą jagód. Whisky ta ma długi karmelowo,
pieprzny finisz.

Na licytację przeznaczamy 3 butelki The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L
54,6% Single Malt rocznik 1994:

Butelka jedna z 339
83. Cena sprzedaży minimalnej: 950 zł
Szacowana cena: 1300 – 1450 zł

Butelka jedna z 339
84. Cena sprzedaży minimalnej: 950 zł
Szacowana cena: 1300 – 1450 zł

Butelka jedna z 339
85. Cena sprzedaży minimalnej: 950 zł
Szacowana cena: 1300 – 1450 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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The First Editions Macduff Single Malt
21-letnia 0,7L 51,5% rocznik 1997

Macduff jest miastem portowym, założonym dopiero w XVIII wieku. Destylarnia whisky powstała zaś w 1962 roku jako
Glen Deveron Distillery. Dziś zakład ma dwa alembiki pierwszej destylacji (wash stills) i trzy drugiej (spirit stills), należy do
John Dewar’s & Sons i produkuje rocznie ok. 3,5 mln l alkoholu. Najbardziej znana whisky single malt z Macduff to 10-letni
Glen Deveron.
21-letni Macduff to jasnozłota whisky pochodząca z regionu Speyside, została wydestylowana w 1997 roku. Ten Single
Malt spędził w beczce 21 lat, która w 2018 roku została rozlana na serię liczącą 288 butelek przez Hunter Laing w ramach
serii First Edition. Podczas degustacji na języku pojawiają się nuty słodkiego ciasta z owocami, moreli, cytrusów a także nuty
ziemiste, można również wyczuć lekkie nuty wosku. W nosie można wyczuć przyjemnie trawiasty i kwiatowy zapach
z nutami zielonej gruszki, miodu, świeżych owoców a także ziemi i torfu. Na podniebieniu można wyczuć zrównoważoną
śliwkowo biszkoptową słodycz. Finisz jest długi, lekko pieprzny, wzmocniony ostrością imbiru z łodygi.

Butelka jedna z 271
86. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł
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The First Edition 26-letni Tormore
0,7L 45,7% rocznik 1992

Tormore jest jedną z młodszych szkockich destylarni whisky. Budowę rozpoczęto w roku 1958 i trwała ona dwa lata. Jest
pierwszą destylarnią postawioną w kraju w XX wieku. Zaprojektowana przez słynnego architekta
i byłego prezydenta Royal Academy Sir Alberta Richardsona. Znajduje się w miejscowości Advie w Szkocji,
w regionie Speyside. Zakład mieści się około 1 km na południe od rzeki Spey. Wodę do produkcji czerpie jednak z innego
źródła, potoku Achvochkie Burn.
Tormore 26-letni to jasna whisky pochodząca z regionu Speyside, wydestylowana w 1992 roku, starzejąca się ponad ćwierć
wieku bo aż 26 lat. Została zabutelkowana w 2018 roku w nakładzie jedynie 258 butelek przy 45,7% ABV, przez firmę
Hunter Laing w ramach serii wyjątkowych whisky „The First Edition”. Ten wyjątkowy trunek posiada aromaty tropikalne
z karmelizowanym ananasem i suszonymi jabłkami. Podczas degustacji na języku pojawia się nuta melona kantalupa,
pomarańczy oraz duża dawka kremowej wanilii. Finisz jest średnio długi do długiego zawierający w sobie nuty miodu, słodu
oraz pieprzowego dębu.

Butelka jedna z 258
87. Cena sprzedaży minimalnej: 766 zł
Szacowana cena: 850 – 950 zł
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Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia
0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010
The First Editions Caol Ila to single malt pochodzenia szkockiego z regionu Isley. Wydestylowana w Caol Ila w 2011 roku
i butelkowana przez Hunter Laing & Co. Starzona przez dziewięć lat w beczkach typu refill hogshead.

Na licytację przeznaczamy 5 butelek Hepburn’s Choice Caol Ila
9-letnia 0,7L 46% - sherry rocznik 2010:

Butelka jedna z 890
88. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
Butelka jedna z 890
89. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
Butelka jedna z 890
90. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
Butelka jedna z 890
91. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
Butelka jedna z 890
92. Cena sprzedaży minimalnej: 465 zł
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Szacowana cena: 500 – 650 zł

The First Editions Caol Ila 10-letnia
0,7L 59,3% rocznik 2010
Caol Ila to destylarnia whisky położona niedaleko Port Askaig, na szkockiej wyspie Islay. Została założona
w 1846 roku przez Hectora Hendersona, jednak w 1854 gorzelnia zmieniła właściciela. Przejął ją Norman Buchanan,
właściciel Islay of Jura. Caol Ila nie należy do najbardziej torfowych whisky z Islay. Charakteryzuje ją bladozłoty kolor
i
ostry
aromat,
przypominający
morskie
powietrze,
przesiąknięty
wonią
wędzonego
łososia,
z delikatną nutą kwiatowo-pieprzową. Smak słodkawy z wyczuwalnym torfowo-dymnym posmakiem.
The First Editions Caol Ila to single malt pochodzenia szkockiego z regionu Isley. Został wydestylowany w 2010 roku
i leżakował w dębowej beczce po winie przez 10 lat. Whisky ta Została zabutelkowana w 2020 roku
w nakładzie jedynie 282 egzemplarzy, z mocą beczki 59,3% (ABV). Podczas degustacji na podniebieniu możemy wyczuć
nuty ciastek owsianych, konfitury z płatków róż, świeżych malin, oraz śledzi. W nosie wyczuwalne są aromaty nadmorskiego
torfu, wiśni maczanych w brandy oraz odrobinę nowej skóry. Finisz jest długi z nutami ognistego imbiru i pieprzu
syczuańskiego.

Na licytację przeznaczamy 2 butelki The First Editions Caol Ila 10-letnia
0,7L 59,3% rocznik 2010:

Butelka jedna z 282
93. Cena sprzedaży minimalnej: 530 zł
Szacowana cena: 630 – 700 zł

Butelka jedna z 282
94. Cena sprzedaży minimalnej: 530 zł
Szacowana cena: 630 – 700 zł
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Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni
0,7L 46% - Wine rocznik 2010
Aromatyczny jęczmień, miód i słodycz w nosie, z nutą cytrusów, ziół i mineralnej rześkości. Z czasem białe owoce nabierają
cech charakterystycznych dla Alsace.
Podniebienie otwiera się granulowanym cukrem z białymi owocami i morelami. Jest bardzo słodkie i cukrowe,
z dodatkiem słodkiego jęczmienia, słodkiego dębu i jeszcze słodszych owoców. Alkoholowe nuty cytrusowe
i mineralne przebijają się przez środek, równoważąc większość słodyczy i pozostają takie same przez cały finisz, choć
granulowane nuty cukrowe powracają.

Na licytację przeznaczamy 3 butelki Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni
0,7L 46% - wine rocznik 2010:

Butelka jedna z 696
95. Cena sprzedaży minimalnej: 195 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł

Butelka jedna z 696
96. Cena sprzedaży minimalnej: 195 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł

Butelka jedna z 696
97. Cena sprzedaży minimalnej: 195 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł
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Arran Old Malt Cask 19-letnia
0,7l 50% rocznik 1996

Budowa destylarni Arran rozpoczęła się w 1994 roku. Oficjalnie otwarto ją w czerwcu 1995 roku. Dwa
lata później gorzelnię odwiedziła sama królowa, która otrzymała dwie beczki dla swoich wnuków
Williama i Harry'ego.
Mimo że destylarnia Arran jest bardzo młoda, oferuje bardzo duży wybór whisky. Arran nie filtruje
swoich whisky przez chłodzenie.
Istnieje również duży wybór finiszów w beczkach po winie. Są to beczki po Sherry, Sauternes, Amarone
i Port Wine.
Wydestylowana w rok po otwarciu gorzelni, Arran z 1996 roku leżakowała w beczkach typu refill dla
serii Hunter Laing Old Malt Cask. Butelkowana w wieku 19 lat we wrześniu 2015 roku, jest słodka
i kremowa, z nutami wanilii i rabarbaru.

Butelka jedna z 288
98. Cena sprzedaży minimalnej: 600 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia
0,7L 50% rocznik 2004
Whisky rozlewana jest z jednej beczki. Leżakowana w beczce o pojemności 250 litrów. Malt pochodzi tylko
i wyłącznie z jednej gorzelni, więc jest to Single Malt. Trunek nie jest barwiony sztucznie karmelem, kolor zawdzięcza
wyłącznie leżakowaniu w beczce. Whisky ma piękny i cieszący oko trawiasto-słoneczny kolor. Ponadto warto także
zaznaczyć, że nie jest filtrowana na zimno, dzięki czemu zachowana została lepsza struktura i pełniejszy aromat.

Na licytację przeznaczamy 5 butelek Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50%
rocznik 2004:

Butelka jedna z 260
99. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 260
100. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 260
101. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 260
102. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 260
103. Cena sprzedaży minimalnej: 510 zł
98

Szacowana cena: 510 – 570 zł

Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia
0,7L 50% rocznik 2005
Glen Moray Old Malt Cask to wydestylowana w maju 2005 roku whisky, która dojrzewała w beczkach typu refill hogshead
przez 16 lat. Ostatecznie, w maju 2021 roku, whisky została zabutelkowana przez Hunter Laing
w ramach długoletniej serii Old Malt Cask, z nakładem 322 butelek.

Na licytację przeznaczamy 5 butelek Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia
0,7L 50% rocznik 2005:

Butelka jedna z 322
104. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 322
105. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 322
106. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 322
107. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
Butelka jedna z 322
108. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 510 – 570 zł
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Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L
50,2% rocznik 1988
Dobrze starzona whisky z Ardmore, zabutelkowana przez Hunter Laing dla serii “Old & Rare”, ukazująca inną stronę
charakteru Speyside - dymność. Destylarnia Ardmore znana jest z tego, że jako jeden z niewielu Speyside'ów koncentruje
się na whisky dymnej, a ta 31-letnia whisky pokazuje, jak rozwinęła się po ponad trzech dekadach spędzonych w beczce.
Wciąż jest dymna i oleista, ale jej wiek złagodził dym do postaci skórzanej peleryny.
Ta bladozłota whisky ma w nosie pył węglowy, maliny, skórę i miód. Na podniebieniu mięsista, z oleistą torfowością
i nutami owocowymi, prowadząca do długiego, trwałego finiszu z odrobiną czarnego pieprzu.

Na licytację przeznaczamy 3 butelki Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L
50,2% rocznik 1988:

Butelka jedna z 272
109. Cena sprzedaży minimalnej: 1480 zł
Szacowana cena: 1500 – 1550 zł

Butelka jedna z 272
110. Cena sprzedaży minimalnej: 1480 zł
Szacowana cena: 1500 – 1550 zł

Butelka jedna z 272
111. Cena sprzedaży minimalnej: 1480 zł
Szacowana cena: 1500 – 1550 zł
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The Sovereign Grain - North British
32-letnia 0,7L 51,1% rocznik 1988

Destylowana w North British Distillery, starzona w beczkach typu refill hogshead, butelkowana w wersji Cask Strength. Nie
filtrowana na zimno, dzięki czemu zachowała swój naturalny kolor. Ta bladozłota whisky ma delikatny zapach toffee
i owoców, smak jest słodki, z nutami żurawiny, banana i czekolady, finisz jest długi i słodki, z nutą gorzkiej paproci.

Butelka nr 189 z 199

112. Cena sprzedaży minimalnej: 1500 zł
Szacowana cena: 1700 - 2400 zł
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Whisky japońska

Japoński przemysł whisky ma już ponad 100 lat, a mimo to nigdy wcześniej (aż do dzisiaj) nie wprowadzono
żadnych ścisłych standardów dotyczących tego, co stanowi lub co może być klasyfikowane jako japońska
whisky.
Wśród japońskich producentów whisky jest kilku biegłych blenderów, którzy importują spirytus z innych firm
produkujących whisky, aby whisky była mieszana i dojrzewała na japońskiej ziemi. Jest to powszechna praktyka
od wielu lat, szczególnie dla producentów chcących zbudować markę, zanim ich destylarnia zostanie zbudowana,
a whisky zakończy dojrzewanie. Wiele z nich to wyśmienite produkty same w sobie, ale pozostaje fakt, że były
mylnie oznaczane jako whisky japońska.
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W ostatnich latach, wraz z rosnącą popularnością tego trunku na całym świecie, brak regulacji
i późniejsze spekulacje na temat prawdziwej zawartości butelki "japońskiej whisky", doprowadziły do zamieszania
i zachwiały zaufaniem klientów do całej kategorii.
Prowadzone przez Japan Spirits & Liqueurs Makers Association, konsorcjum wpływowych osobistości
z branży spędziło ostatnie kilka lat na szczegółowych dyskusjach z najlepszymi producentami w kraju, aby dziś
móc ujawnić nowe przepisy, których japońscy producenci whisky muszą przestrzegać przy etykietowaniu swoich
produktów.
Producenci muszą zapewnić, że ich produkty spełniają surowe wymagania dotyczące surowców, miejsca
produkcji, wody, destylacji, starzenia, opakowania, barwienia i mocy, jeśli chcą oznaczyć swój produkt jako
japońską whisky.
Wytwory muszą zawierać ziarno słodowe, choć inne zboża również mogą wchodzić w ich skład, oraz muszą
używać wody wydobywanej na terenie Japonii. Sacharyfikacja, fermentacja i destylacja muszą być
przeprowadzone w destylarni w Japonii, a spirytus musi być destylowany do poziomu poniżej 95% abv.
Proces dojrzewania również musi odbywać się w Japonii, a producenci są ograniczeni do stosowania
drewnianych beczek o maksymalnej pojemności 700 litrów. Cały spirytus musi być starzony przez minimum
3 lata, aby mógł zostać zaklasyfikowany jako japońska whisky.
Po prawidłowej destylacji, przy użyciu dozwolonych składników, spirytus musi zostać zabutelkowany
w Japonii, a jego minimalna zawartość alkoholu wynosi 43%. Dozwolone jest użycie zwykłego barwnika
karmelowego.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Nikka Distillery

Nikka jest drugim najstarszym producentem whisky w Japonii i drugim co do wielkości. Została założona w 1934
roku, kiedy to Masataka Taketsuru założył destylarnię whisky w Yoichi na Hokkaido. Obecnie firma posiada
również inną destylarnię whisky w Miyagi. Nikka produkuje również shochu, wino, brandy i inne napoje.
W sumie posiada siedem fabryk, destylarni i browarów w Japonii, a także destylarnię Ben Nevis w Szkocji.
Historia Nikki jest ściśle spleciona z historią whisky w Japonii, ponieważ Masataka Taketsuru, jej założyciel,
odegrał kluczową rolę nie tylko w założeniu Nikki, ale także w uruchomieniu Suntory. Masataka urodził się
w nadmorskim mieście Takehara (obecnie Takehara City) około 60 km od Hiroshimy. Jego rodzina posiadała
browar sake i zajmowała się tym biznesem od początku XVIII wieku. Ojciec Masataki chciał, by kontynuował on
ten fach i Masataka rzeczywiście zamierzał to zrobić, a w ramach przygotowań studiował chemię na
uniwersytecie. Interesowało go jednak coś więcej niż tylko sake i kiedy dostał szansę studiowania w Szkocji,
skorzystał z niej.
W 1918 r. Masataka wyruszył samotnie w długą podróż do Szkocji. W tym odległym kraju młody Japończyk
miał poznać tajniki produkcji whisky.
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Masataka zapisał się na Uniwersytet w Glasgow i stał się pierwszym Japończykiem w historii, który studiował
sztukę wytwarzania whisky. Brał udział w kursach chemii na uniwersytecie i terminował w destylarniach, ucząc
się z pierwszej ręki od rzemieślników i szkoląc się na blendera - później stał się znany jako master blender.
W 1920 roku Masataka powrócił do Japonii. Po dołączeniu do firmy aspirującej do produkcji prawdziwej whisky,
udało mu się wyprodukować pierwszą japońską whisky. Wizja whisky Masataki ukształtowała się dzięki jego
doświadczeniu w Szkocji i wiedział, że odpowiednie środowisko jest niezbędne. Stało się jednak jasne, że aby
produkować whisky w sposób, w jaki uważał, że powinna być produkowana, będzie musiał stać się niezależny.
Tak więc w 1934 roku Masataka założył Nikka Whisky i zbudował jej pierwszą destylarnię w Yoichi na Hokkaido,
które - choć niedogodnie położone - zawsze uważał za idealne miejsce do produkcji japońskiej whisky, podobne
pod wieloma względami do szkockiego miasteczka, w którym studiował.
Masataka założył Nikkę, ponieważ był zdeterminowany, aby przedstawić swoim rodakom Japończykom radość
picia autentycznej whisky. W kolejnych dekadach, kiedy jego firma rozwijała się, a whisky stała się stałym
elementem życia w Japonii, pozostał niezłomnym pasjonatem jakości. Nigdy nie pozwolił, aby została ona
poświęcona na rzecz wydajności. W tym sensie Masataka Taketsuru, ojciec japońskiej whisky, syn piwowara
sake, nigdy tak naprawdę nie odszedł od swoich korzeni.
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Nikka Miyagikyo Sherry & Sweet
0,5L 55%

Nikka nie tylko produkuje światowej jakości whisky, ale również historia jej założenia jest tak intrygująca, że stała
się tematem dramatu telewizyjnego. Miyagikyo jest jej drugą destylarnią, założoną w Sendai w 1969 roku.
Butelka Nikka Miyagikyo Sherry & Sweet została ściśle wyselekcjonowana spośród najlepszych słodów,
wydestylowana i dojrzewająca w beczce po sherry. Whisky butelkowana z mocą beczki, której nazwa w pełni
naprowadza na dominujące nuty whisky, nadane przez dużą liczbę roczników dojrzewających w beczce sherry.

113. Cena sprzedaży minimalnej: 2210 zł
Szacowana cena: 2300 – 2500 zł
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Nikka Miyagikyo Fruity & Rich
0,5L 55%

Odmienne środowisko naturalne Miyagikyo i zastosowanie destylacji parowej, w przeciwieństwie do węglowej,
daje whisky słodową o innym charakterze niż Yoichi. W konsekwencji whisky z tej destylarni znane są z tego, że
są wyraźnie łagodne i owocowe w porównaniu z mocniejszym smakiem Yoichi. Ta wspaniała whisky jest jeszcze
bardziej owocowa niż przeciętna butelka. Jeśli chcesz, aby Twoja whisky była owocowa i bogata, to jest to
butelka, której szukałeś.

114. Cena sprzedaży minimalnej: 2210 zł
Szacowana cena: 2300 – 2500 zł
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The Kurayoshi Pure Malt
8 Years Old WWA 0,7L 43%

Ten genialny 8-letni Kurayoshi Pure Malt został zwycięzcą nagrody World Whisky Award w 2019 roku
w kategorii „Najlepsza japońska mieszanka 12 lat i poniżej”. Kurayoshi Pure Malt charakteryzuje się fascynującą
gamą owocowych, miękkich i słodkich nut. Jest to znakomity przykład tego, jak doskonałe mogą być japońskie
mieszanki i taki, którego każdy miłośnik whisky powinien spróbować, jeśli ma szansę.

115. Cena sprzedaży minimalnej: 2595 zł
Szacowana cena: 2630 – 2700 zł
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Whiskey niemiecka

Beverbach Single Malt German Whiskey
Sherry Cask 0,7L 43%

Beverbach Single Malt Whisky z niemieckiej destylarni Hardenberg jest wytwarzana z połączenia
słodowanego jęczmienia i słodowanej pszenicy, w przeciwieństwie do whisky single malt ze Szkocji.
Początkowo leżakuje w beczkach po Burbonie pierwszego napełnienia, a następnie trafia do beczek, w
których wcześniej znajdowała się brandy. Pozwala to nabrać aromatów owocowych i lekko pikantnych.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:

delikatny jałowiec i lekka czekolada
początkowo łagodny i kremowy, następnie staje się bardziej pikantny, na końcu pojawia się
czarna porzeczka
średnio długi, miękki i łagodny, z lekko wyczuwalną nutą czarnej porzeczki

116. Cena sprzedaży minimalnej: 120 zł
Szacowana cena: 130 – 160 zł

Original Danziger Goldwasser 0,5L 40%
6 kieliszków degustacyjnych Der Lachs

Likier, który zawiera drobinki 22-karatowego złota o niepowtarzalnym, ziołowo-korzennym smaku. Unikatowa
kompozycja ponad 20 ziół i korzeni zapewnia likierowi również wyjątkowy aromat. Twórcy receptury udało się
znakomicie połączyć zalety tak różnych składników, jak: kardamon, kolendra, jałowiec, macierzanka, cynamon,
lawenda, goździki czy anyż.
Ten szlachetny trunek został stworzony przez Ambrożego Vermollen'a, XVI-wiecznego holenderskiego emigranta,
który osiadłszy w Gdańsku, zajął się produkcją kardamonowego likieru wg własnej receptury.
Kiedy w 1598 roku Vermollen uzyskał Gdańskie obywatelstwo założył w tym mieście fabrykę likierów którą nazwał "Der
Lachs" (Łosoś) - od królewskiej ryby uważanej za symbol szczęścia i dobrobytu. Znakomity likier cieszył się zasłużoną
renomą, zdobywając tytuł: "Likier królów - król wśród likierów" i trafiał na stoły najznamienitszych wówczas postaci. Już
w 1767 dostarczany był na dwór Katarzyny Wielkiej. Receptura likieru była przekazywana z pokolenia na pokolenie
i obecnie jej właścicielem jest graf von Hardenberg, właściciel fabryki likierów w Niemczech. Wszystkie składniki
proporcje kolejność i sposób łączenia po dzień dzisiejszy są tajemnicą firmy.
Obecnie likier produkowany jest według starej receptury w miejscowości Norten-Hardenberg.
Według jednej z gdańskich legend to właśnie Neptun przyczynił się do powstania słynnej gdańskiej nalewki
Goldwasser.
Oburzony, iż do fontanny wrzucane są monety, które zapchają fontannę, uderzył trójzębem w wodę i rozbił złoto
w drobne płatki, które odtąd zdobią swym blaskiem wspaniały ziołowy likier..

117. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł
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Von Hallers Gin x Studier 0,5L 44%

Na butelce znajduje się podpis
Carla Graf von Hardenberg Junior

Von
Hallers
Gin
x
Studier łączy aromaty
cytrusów i lekką roślinność
z witalnością mistrzowskiego Sauvignon Blanc . Wielu uważa to za odważne. Ale Albrecht von
Haller, genialny przyrodnik z XVIII wieku wiedział, że chcąc odkryć coś nowego, trzeba przełamać stare
granice.
Oprócz znanej świeżości ginu czeka na nas prawdziwa niespodzianka: nuty agrestu, a smak zielonych
ziół w połączeniu z roślinami ginu tworzy wyjątkowo musującą harmonię.
Marka „VON HALLERS” składa hołd fizykowi, botanikowi i poecie Albrechtowi von Hallerowi, który
w 1736 r. otworzył w Getyndze ogród botaniczny, z którego pochodzą składniki tego niezwykłego ginu.

118. Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 170 – 190 zł
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Von Hallers Gin 0,5L 44%
6 butelek

Von Hallers to aromatyczny i znakomicie zbalansowany gin, uszlachetniony świeżymi roślinami,
takimi jak tatarak, znany też jako niemiecki imbir, jałowiec czy werbena cytrynowa,
pochodzącymi z Ogrodu Botanicznego w Getyndze. Założycielem wspominanego ogrodu,
z którego pochodzą składniki botaniczne, był Albrecht von Haller, słynny XVIII wieczny
niemiecki botanik, fizyk i poeta.

Noty Degustacyjne:
Zapach: Świeży, lekko owocowy, trawa cytrynowa
Smak: Jałowiec, nuty cytrusowe, lukrecja, imbir, ogrodowe zioła oraz limonki
Finisz: Długotrwały

119. Cena sprzedaży minimalnej: 300 zł
Szacowana cena: 400 – 500 zł
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Whisky holenderska

Brandenbarg’s Dutch Pure Malt
3-letnia Whisky 0,7L 40%

Whisky Brandenbarg's Pure Malt ma piękny ciemnobrązowy kolor z ciemnoczerwonymi refleksami.
W nosie czujemy słód, żyto, karmel i wanilię. Smak jest intensywny, nieco owocowy z bardzo miękkim
i lekko słodkim posmakiem. Wyjątkowa holenderska whisky, która jest destylowana w bardzo małych
ilościach i leżakowana w beczkach po Tawny Port przez co najmniej 36 miesięcy.
Destylaty Brandenbarg są przygotowywane w tradycyjny sposób według receptur i pomysłów firm
Lammert i Helena Brandenbarg. Od 1860 roku destylują oni szereg brandy, geneverów i bitterów
w piwnicach swojej gospody „'t Wapen van Vorden” w Vorden (Achterhoek).

120. Cena sprzedaży minimalnej: 450 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
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Whiskey irlandzka

Lambay Single Malt Irish Whiskey
Finished in Cognac Cask 0.7L 40%

Nazwa whisky pochodzi od niewielkiej wyspy na Morzu Irlandzkim, która od 1904 roku należy do rodu
Baringów. To absolutnie magiczne miejsce, raj dla wszelkiego rodzaju ptactwa morskiego. Jest
połączeniem dwóch sił: słynnego producenta koniaku Maison Camus i arystokraty irlandzkiego
Alexandra Baringa, siódmego barona Revelstoke. Lambay Single Malt Irish Whiskey to trzykrotnie
destylowana, irlandzka whiskey single malt, wytwarzana z dodatkiem wody pochodzącej ze studni
Trinity, mieszczącej się na wyspie Lambay. W końcowym etapie dojrzewająca w beczkach po Cognac,
wystawionych na działanie morskiego powietrza. Nie jest filtrowana na zimno.
Zapach: słodowo-owocowy, wyczuwalne nuty gruszki, winogron, pieprzu o raz siana i dębu.
Smak: łagodny, waniliowy, nuty mlecznej czekolady, wiórków kokosowych, ocukrzonych orzechów oraz
angielskiego ziela, siana i dębu.

121. Cena sprzedaży minimalnej: 120 zł
Szacowana cena: 150 – 180 zł
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Bolzano – Lana, Włochy

Pircher Pomelo Distilled Botanical Dry Gin
0,7L 42%

Przejęcie przez rodzinę Pircher bogatej w tradycje gorzelni klasztoru w Lana (Włochy), które miało
miejsce w połowie XX wieku, to niezwykła historia sukcesu typowa dla Południowego Tyrolu. Dziś
gorzelnia Pircher, z certyfikatem ISF, jest jednym z najbardziej znanych przedsiębiorstw produkcyjnych
i zaawansowanych technologicznie destylowanych napojów spirytusowych i owoców. Szczególny
entuzjazm wśród klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych wzbudza stale wysoki poziom jakości,
na przykład legendarny spirytus owocowy Pircher Williams Christ.
Pircher Williams Botanical Dry Gin to mieszanka ziół botanicznych, dzięki której ten wytrawny gin ma
swoją własną duszę.
Pomelo Dry Gin z destylarni Pircher charakteryzuje się smakiem jałowca, nutą owoców cytrusowych
w połączeniu z różnymi ziołami, takimi jak owoce laurowe, kolendra, rozmaryn oraz nieznany sekretny
składnik.

122. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 70 – 100 zł
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Winnice Libańskie

Tradycje winiarskie w Libanie sięgają czasów starożytnych. Chateau Ksara, Chateau Kefraya oraz
Chateau Musar to trzy najważniejsze winnice na terenie tego kraju.
Uprawiane są tu szczepy czerwonych winogron cabernet franc, cabernet Sauvignon, carignan, cinsault,
gamay, grenache, merlot, mourvedre, petit verdot, syrah, Tempranillo oraz białych – chardonnay,
gewurztraminer, merweh, muscat, obaideh, Sauvignon blanc, semillon, ugni blanc i viognier.
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Libańskie obszary winnic
Północ

Dolina Bekaa

Batorun

Środkowa Bekaa

Zachodnia Bekaa

Adyar
Atibaia
Batroun Mountains
Château Aurora
Château Sanctus
Clos du Phoenix
Coteaux de Botrys
Ixsir

Château Barka
Château Khoury
Château Ksara
Château Nakad
Coteaux du Liban
Domaine de Baal
Domaine des Tourelles
Domaine kortbawi
Domaine Wardy

Cave Kouroum
Château Heritage
Château Ka
Château Kefraya
Château Marsyas
Château Qanafar
Château St Thomas

Góry Libanu
Baabda-Aley
Château Belle-vue
Clos de Cana

Batorun
Północna Bekaa

Keserwan
Château Fakra
Château Musar

Środkowa Bekaa

Metn
Keserwan

Adonis
Adyar
Cave du Monastere St-Jean
Château Oumsiyat

Metn

Chouf
Chouf

Adyar
Château Florentine

Zachodnia Bekaa

Jezzine

Południe
Jezzine
Karam Winery
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Dolina Bekaa

Les Emirs 0,75L 14% rocznik 2011
6 butelek

Les Emirs 2011 to czerwone wino gronowe wytrawne wyprodukowane w winnicy Château St.Thomas.
Wino posiada rubinowy kolor, owocowe i pikantne aromaty z nutami cedru. Dojrzewa przez 12 miesięcy
w dębowych beczkach, wspaniale smakuje z serami i grillowanym mięsem. Najlepiej smakuje podawane
w temperaturze 16-18 stopni. Do wytworzenia wina o takich aromatach, wymagane było połączenie
szczepów: Cabernet Sauvignon, Syrah i Grenach.

123. Cena sprzedaży minimalnej: 700 zł
Szacowana cena: 780 – 900 zł

118

Dolina Bekaa

Les Emirs 0,75L 13,5% rocznik 2016

Les Emirs 2016 to czerwone wino gronowe wytrawne wyprodukowane w winnicy Château St.Thomas
z takich szczepów jak Shiraz/Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot. To zrównoważone i strukturalne wino
ma ciemnoczerwoną barwę. W nosie dymne, z imponującymi zapachami kawy, tytoniu i drewna
cedrowego. Na podniebieniu pełne i owocowe, z subtelnymi taninami, soczystym aromatem wiśni i
harmonijnymi nutami wanilii. Shiraz/Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot

124. Cena sprzedaży minimalnej: 125 zł
Szacowana cena: 140 – 150 zł
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Chateau St. Thomas Obeidy 0,75L 12%
rocznik 2021

Chateau St Thomas Obeidy to wino libańskie o bardzo jasnym kolorze z zielonymi refleksami, przejrzyste
i świetliste. Nuty cytrusowe (limonka, grejpfrut), mineralne, kwiatowe i słodkie przyprawy. Wino lekkie,
świeże i przyjemne, z nutami owoców cytrusowych (limonka) i białej brzoskwini, odzwierciedlające
charakter rodzimych winogron i libańskiego terroir.

125. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 80 – 100 zł
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Chateau St. Thomas 0,75L 14%
rocznik 2014

Intensywna i głęboka rubinowo czerwona szata, złożony nos, w którym wyczuwalne są nuty drzew
iglastych, przypraw, rozmarynu, imbiru i czekolady, potwierdza bardzo piękny potencjał aromatyczny
Chateau St. Thomas. Podniebienie zachwyca się harmonią i hojnością tego bogatego wina. Dobrze
wtopione okrągłe taniny o bogatej, niezwykłej trwałości. Wino o pełnym smaku i wspaniałej osobowości
wyprodukowane ze szczepów Cabernet sauvignon 85 %, Merlot 10 %, Syrah 5 %.

126. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł
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Chateau St. Thomas 0,75L 14%
rocznik 2008

Kolor ciemnofioletowy z czerwonymi refleksami granatu. To złożone czerwone wino charakteryzuje się
wyjątkowym, dębowym bukietem moczonych owoców, czerwonych i ciemnych jagód z dominującą nutą
fiołków. Na podniebieniu mocny i delikatny smak czarnych porzeczek i jeżyn, który później przechodzi
w długotrwały i aromatyczny finisz z subtelnymi taninami. Wyprodukowane ze szczepów Cabernet
sauvignon, Merlot, Syrah.

127. Cena sprzedaży minimalnej: 125 zł
Szacowana cena: 140 – 150 zł
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Wina włoskie

Winorośl uprawia się na Półwyspie Apenińskim od tysiącleci. Wino robiono tu jeszcze zanim powstało imperium
rzymskie, ale to dzięki jego legionom Europę pokryły winnice od Iberii po Kotlinę Panońską. Dzisiejsze Włochy są
spadkobiercą tej tradycji, co przejawia się choćby w gigantycznej liczbie lokalnych odmian, regionów
i miejscowych tradycji.
Regiony winiarskie we Włoszech
Są we Włoszech regiony czy apelacje o statusie gwiazd, Do których zdecydowanie należy Piemont. Kraj trufli
i ikonicznych win z odmian nebbiolo, barbera, dolcetto. To tu powstają wielkie, długowieczne wina z apelacji Barolo
i Barbaresco – silne, pikantne, mocno taniczne i pięknie owocowe.
Nad Adriatykiem, po drugiej stronie półwyspu znajduje się Veneto, jeden z największych pod względem produkcji
regionów Włoch. To też miejsce o ogromnym bogactwie kulturowym. Polacy kochają wywodzące się z Veneto
prosecco, ale ważne miejsce zajmuje też apelacja Valpolicella z winami z podsuszanych winogron jak amarone,
reciotto i ripasso.
Kierując się na południe, docieramy do Toskanii. To prawdziwa wylęgarnia gwiazd, z takimi sławami jak wina
z apelacji Chianti Classico, Brunello di Montalcino czy Vino Nobile de Montepulciano.
Południe, przez lata pozostające w cieniu północy, dziś mocno rozwija skrzydła. Polacy w ostatnich latach oszaleli
na punkcie odmiany primitivo. Jej matecznikiem jest Apulia.
Po sąsiedzku, w Kampanii, królują białe fiano oraz greco di tufo, zaś czerwone wina o różnej jakości robi się tu ze
szczepu aglianico. W Abruzji bardzo popularne są montepulciano d’abruzzo, zaś Sycylia, obok słodkich win
z okolic Marsali, słynie dziś z eleganckich jednoodmianowych nero d’avola.
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Piemont
Gregorio Gitti, Barolo, 0,75L 14,5%, rocznik 2015
Castello di Perno, Nizza 0,75L 14,5%, rocznik 2017
Castello di Perno, Barbera d’Asti
0,75L 14%, rocznik 2017
Castello di Perno, Langhe Nebbiolo
0,75L 14%, rocznik 2017

Winnica Castello di Perno dominuje nad miejscowością o tej samej nazwie. Zamek został zbudowany
w średniowieczu przez rodzinę Falletti jako zamek obronny, a następnie, między XVII i XVIII wiekiem,
przekształcony w dom mieszkalny. Castello di Perno jest prawdziwym protagonistą tego terytorium. Jakość oraz
tradycja pomagają w ciągłym poszukiwaniu konkretnych i innowacyjnych technik, w celu wytworzenia win, które
są doskonale rozpoznawalne i dobrze wyważone.

128. Cena sprzedaży minimalnej: 550 zł
Szacowana cena: 600 – 750 zł
124

Winnice Francuskie
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Francja to niewątpliwie kraj wina. Słoneczny i ciepły klimat sprzyja uprawie winorośli. To właśnie
Francuzi jako pierwsi zwrócili uwagę na staranną selekcję win i dopasowanie ich do pory dnia
czy potrawy. Najsłynniejsze wina francuskie doceniane są na całym świecie.
Wina francuskie to szeroki wybór aromatów i głębi smaku. Już w okresie starożytności kraj ten
szczycił się uprawą wielu rodzajów winogron. Najsłynniejsze wina francuskie pochodzą ze
śródziemnomorskiej części kraju i są to: merlot, chardonnay, chenin blanc, cabernet sauvignon.
Wina francuskie dzielone są na szczepy winorośli, które to w większości stanowią odmiany
czerwone. Najpopularniejsze z nich to:
•

merlot

•

grenache

•

cabernet sauvignon

•

pinot

•

carignan

Wśród białych win do najpopularniejszych należą:
•

trebbiano

•

sauvignon blanc

•

chardonnay

Najlepsze wina francuskie produkowane są z winorośli rosnących w południowej i środkowej
części kraju, gdzie panują najlepsze warunki klimatyczne. Spośród 27 francuskich regionów
winiarskich najbardziej znane są: Bordeaux, Burgundia, Alzacja, Prowansja i Szampania.

126

Francuskie obszary winnic
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Bordeaux

Maison Blanche, Montagne St. Emilion
0,75L 13,5% rocznik 2011
2 butelki

Położony na prawym brzegu Bordeaux region Saint-Émilion może poszczycić się produkcją najbardziej
zróżnicowanych win, częściowo ze względu na różnice w rodzajach gleby, od żwiru, przez wapień do
piasku, ale także dzięki różnicom w produkcji i winiarzom szukającym swojego znaku rozpoznawczego.
Wina Saint-Émilion produkowane są głównie z odmian Merlot i Cabernet Franc.

129. Cena sprzedaży minimalnej: 250 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł
128

Bordeaux

Château Beau-Site Haut—Vignoble,
Saint Estèphe, 0,75L 13% rocznik 2012
2 butelki

Château Beau-Site Haut-Vignoble to stosunkowo niewielka posiadłość winiarska, licząca około 20
bloków rozsianych po gminie Saint-Estèphe w Médoc i obejmująca około 20 hektarów winnic (50
akrów). Właściciel i winiarz, Pierre Braquessac produkuje wina kupażowane z Cabernet Sauvignon (55%),
Merlot (40%) i Petit Verdot (5%) z winorośli, na żwirowych glebach, gdzie na jednym hektarze
posadzonych jest około 8600 krzewów. Wina z Château Beau-Site Haut-Vignoble są z pewnością godne
wieku, doskonałe, by cieszyć się nimi po 5-10 latach starzenia, podczas gdy degustacja rocznika 2012
pokazuje, że wina te mogą się pięknie starzeć przez dziesięciolecia.

130. Cena sprzedaży minimalnej: 290 zł
Szacowana cena: 330 – 360 zł
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Bordeaux

Château Vieux Maillet Pomerol
0,75L 14,5% rocznik 2009
2 butelki

Noty degustacyjne:
Barwa:
Nos:
Język:

głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami
czarna porzeczka, wiśnia, lukrecja, a także aromaty dymne
wiśnia, dębowa beczka, czarna porzeczka, tytoń, dym, czarny pieprz oraz grzyby, dobrze
zbalansowana kwasowość mieszająca się z lekką pikanterią lukrecji

131. Cena sprzedaży minimalnej: 680 zł
Szacowana cena: 730 – 850 zł
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Bordeaux

Château Mouton Rothschild
0,75L 14% rocznik 2018

Château Mouton Rothschild znajduje się w gminie Pauillac, w Medoc, 30 mil (50 km) na północny zachód
od miasta Bordeaux. Grand vin jest jednym z najbardziej wysoko ocenianych i cenionych win na świecie.
Pod koniec II wojny światowej projekt etykiety co roku zlecany był innemu artyście.
W lutym 2021 roku projekt etykiety dla rocznika 2018 zaprezentował Xu Bing – chiński artysta, znany
z prac stanowiących refleksję nad językiem, alfabetem i tekstem.

132. Cena sprzedaży minimalnej: 3800 zł
Szacowana cena: 4200 zł – 4800 zł
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Bordeaux

Château Palmer Margaux, P. Sichel
0,75L 12%, rocznik 1991

Château Palmer to posiadłość winiarska położona w apelacji Margaux w regionie Médoc. W 1855 roku
w Bordeaux zostało sklasyfikowane jako trzeci wzrost, choć od wielu dziesięcioleci jest konsekwentnie
oceniane jako jedno z najlepszych win w regionie. Nietypowo dla Médoc, Château Palmer ma zazwyczaj
w mieszance tyle samo Merlota co Cabernet Sauvignon (wraz z niewielką ilością Petit Verdot), co nadaje
winu mięsistą strukturę. Może być pite młodo, ale będzie również nagradzane za długie leżakowanie
w piwnicy.

133. Cena sprzedaży minimalnej: 890 zł
Szacowana cena: 930 zł – 970 zł
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Bordeaux

Bordeaux

Château Palmer
Margaux, P. Sichel
0,75L 12%, rocznik
1990

Château Palmer
Margaux, P. Sichel
0,75L 12%, rocznik
1988

134. Cena sprzedaży minimalnej: 1580 zł

135. Cena sprzedaży minimalnej: 1000 zł

Szacowana cena: 1630 zł – 1700 zł

Szacowana cena: 1050 zł – 1200 zł

Bordeaux

Bordeaux

Château Palmer
Margaux, P. Sichel
0,75L 12%, rocznik
1987

Château Palmer
Margaux,
Enchantillion 0,75L
12%, rocznik 1986

136. Cena sprzedaży minimalnej: 880 zł

137. Cena sprzedaży minimalnej: 1390 zł

Szacowana cena: 920 zł – 980 zł

Szacowana cena: 1450 zł – 1600 zł

134

Bordeaux

Bordeaux

Château Palmer
Margaux, Maison
Sichel
0,75L 12%, rocznik
1985

Château Palmer
Margaux
0,75L 12%, rocznik
1981

138. Cena sprzedaży minimalnej: 1390 zł

139. Cena sprzedaży minimalnej: 880 zł

Szacowana cena: 1490 zł – 1560 zł

Szacowana cena: 950 zł – 1050 zł
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Langwedocja

Mas de Daumas Gassac
0,75L 12,5% rocznik 2005
6 butelek

To rubinowo czerwone wino ma własną niepowtarzalną finezję, jest przyjazne i eleganckie, miękkie,
owocowe i apetycznie zaokrąglone. Ten niezwykle przyjemny i uwodzicielski rocznik 2005 został
zaprojektowany tak, aby przekonać nas swoją sympatią, a nie zrobić na nas wrażenie, a jednak jest
naprawdę świetny.
Szczepy winorośli:

63.1% Cabernet Sauvignon, 7.9% Cabernet Franc, 7.3% Merlot, 5.2% Syrah, 3.7%
Pinot Noir, 3.3% Malbec, 1.6% Tannat.

140. Cena sprzedaży minimalnej: 1550 zł
Szacowana cena: 1650 zł – 1800 zł
136

Dolina Rodanu

Cote Rotie Grande Reserve
0,75L 12,5% rocznik 2011

Cote Rotie jest to czerwone, wytrawne wino gronowe. Produkowane jest ze specjalnie
wyselekcjonowanych gron Syrah w winnicy Louis Bernard. Wino pachnie czarnymi porzeczkami,
smażoną konfiturą i wanilią. W ustach eleganckie, doskonale zbalansowane pod względem ilości tamin.
Starzone w dębowych beczkach. Polecane do czerwonych mięs, serów i przystawek. Najlepiej smakuje
podawane w temperaturze 16-18 stopni.

141. Cena sprzedaży minimalnej: 149 zł
Szacowana cena: 280 – 290 zł
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Dolina Rodanu

Domaine Pochon Crozes Hermitage
0,75L 12,5% rocznik 1990

Rodan Północny zaczyna się na południe od Vienne i rozciąga aż do Valence, gdzie produkuje się wina czerwone
głównie ze szczepu odmiany Syrah. Północno-rodańskie apelacje Hermitage, Côte Rôtie i Cornas są treściwe
i mają fantastyczny potencjał starzenia, podczas gdy lżejsze, Crozes Hermitage i Saint Joseph mogą stanowić
tańsze
alternatywy.
Trzy
szczepy
winorośli, Viognier (zwłaszcza
w Condrieu i Château
Grillet), Marsanne i Roussanne, są używane do produkcji białych win, które tutaj, podobnie jak wina czerwone
mogą być bogate i pełne.

142. Cena sprzedaży minimalnej: 290 zł
Szacowana cena: 340 – 390 zł

138

Dolina Rodanu

Louis Bernard Hermitage
0,75L 13% rocznik 2011

Hermitage jest to wino gronowe, czerwone i wytrawne. Produkowane jest ze specjalnie wyselekcjonowanych
gron Syrah w winnicy Louis Bernard. Wino pachnie czarnymi porzeczkami, smażoną konfiturą i wanilią. W ustach
eleganckie, doskonale zbalansowane pod względem ilości tamin. Starzone w dębowych beczkach. Polecane do
czerwonych mięs, serów i przystawek. Najlepiej smakuje podawane w temperaturze 16-18 stopni.

143. Cena sprzedaży minimalnej: 240 zł
Szacowana cena: 250 – 270 zł
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Dolina Rodanu

Louis Barruol, Saint Cosme, Condrieu
0,75L 14,5%, rocznik 2015
Louis Barruol, Saint Cosme, Cote Rotie
0,75L 13%, rocznik 2013

Château de Saint Cosme to producent win położony na północ od miejscowości Gigondas w południowym
Rodanie. Uprawą winorośli zajmuje się od XV wieku, a jego wina na bazie Grenache, produkowane w apelacji
Gigondas, są uważane za jedne z najlepszych w regionie. Saint Cosme jest najstarszą posiadłością w regionie,
leży w miejscu galo-rzymskiej willi, która prawdopodobnie posiadała własną winnicę, choć pierwszy dokument
potwierdzający uprawę winorośli na terenie posiadłości pochodzi z 1416 roku.

144. Cena sprzedaży minimalnej: 570 zł
Szacowana cena: 630 – 700 zł

140

Dolina Rodanu

Louis Barruol, Saint Cosme, Saint-Joseph
0,75L 13%, rocznik 2013
Château de Saint Cosme Gigondas
0,75L 14%, rocznik 2013
Gigondas to miejscowość w południowej części doliny
Rodanu i apelacja dla win czerwonych i różowych. Oba
rodzaje win są wykonane z maksymalnie 80% Grenache
(zgodnie z przepisami apelacji), a z co najmniej 15% składa
się z Syrah i Mourvèdre.

Saint-Joseph, w północnej Dolinie Rodanu we Francji, jest
prawdopodobnie największą apelacją regionu pod względem
zasięgu geograficznego. Tytuł apelacji obejmuje zarówno
czerwone wino wytwarzane głównie z Syrah, jak i białe wino
wytwarzane z Marsanne i Roussanne mieszane w różnych
proporcjach.
Wina białe stanowią tylko jedną na dziesięć butelek
produkowanych w Saint-Joseph i są wytrawne
o miodowych, kwiatowych aromatach i zrównoważonym
ciężarze i kwasowości. Stanowią one wyraźny kontrast dla
słodkich
win
Muscat
de
Beaumes-de-Venise
z południowego Rodanu oraz cięższych win na bazie
Viognier z Condrieu i Château-Grillet.

145. Cena sprzedaży minimalnej: 580 zł
Szacowana cena: 620 – 690 zł
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Szampania
Pommery Brut Rose Champagne 0,75L 12,5%

Ten doskonały szampan składa się z trzech odmian winorośli: Pinot Noir, Pinot Meunier i około jednej trzeciej
Chardonnay. Ta subtelna mieszanka jest następnie starzona w piwnicach Pommery przez okres około trzech lat,
aby rozwinąć swój pełny aromat. Bladożółty z zielonkawymi refleksami. Świeże aromaty cytrusów, zapach
białych kwiatów i małych czerwonych owoców. W ustach eleganckie, żywe, pełne, owocowe. Czysty,
nieprzesadnie wytrawny smak, długo utrzymujący się w ustach.

Data butelkowania to około 2014-2015.
Jest to tak zwany blending rosé - biały szampan z 7% domieszką czerwonego wina z okolic Szampanii,
głównie z wioski Bouzy. Jest to mieszanka kilku roczników, mieszanka roku zbiorów (czyli około 20142015) i zastrzeżonych win producenta.

146. Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 150 – 200 zł

142

Szampania

Pommery Brut Rose Champagne
0,75L 12,5%
4 butelki

W skład zestawu wchodzą 4 butelki Pommery Brut Rose Champagne 0,75L 12,5% zapakowane w eleganckie
drewniane pudełko prezentowe.

147. Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł
Szacowana cena: 550 – 700 zł
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Z prywatnej kolekcji
szanowanej rodziny holenderskiej

144

Rioja Alta

Vina Tondonia Reserva
0,75L 13% rocznik 2007
2 butelki

R. López de Heredia Viña Tondonia to producent z Rioja, który jest powszechnie uważany za jedną
z największych winnic na świecie. Winnica została założona w 1877 roku i jest znana z tradycyjnego podejścia
do produkcji wina. Jest szczególnie kojarzona z winami na bazie Tempranillo z winnicy Tondonia, do tego stopnia,
że obecnie stanowi to część nazwy firmy.

148. Cena sprzedaży minimalnej: 390 zł
Szacowana cena: 450 – 550 zł
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Quinta do Crasto Reserva
0,75L 14,5%, rocznik 2013
2 butelki

Quinta do Crasto to ceniona posiadłość w regionie Douro, założona w 1615 roku. Posiadłość ma 70 hektarów
(175 akrów) południowych tarasowych winnic położonych w sercu Cima Corgo. Są one wyrzeźbione w skale
łupkowej na wzgórzach nad rzeką Douro, osiągając wysokość około 600m nad poziomem morza.

149. Cena sprzedaży minimalnej: 390 zł
Szacowana cena: 420 – 450 zł

146

Martinez Vintage Port
0,75L 20%, rocznik 1967

Porto Martinez jest własnością rodziny Symington, która jest w Douro od 1882 roku. Symington Family Estates
to duża firma z siedzibą w regionie Douro w Portugalii. Jest właścicielem kilku głównych domów porto
i wytwórni win, w tym Dow's, Warre's, Graham's i Altano.

150. Cena sprzedaży minimalnej: 1200 zł
Szacowana cena: 1300 – 1500 zł
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Burmester Tawny Kist
0,75L 20%, 30 - letnie

Burmester to historyczny dom portowy, którego początki sięgają 1730 roku w Londynie, kiedy to Henry
Burmester (pochodzący z północnych Niemiec) i John Nash założyli Burmester and Nash jako firmę handlującą
zbożem. Firma przeniosła się do Vila Nova de Gaia i w 1750 roku rozpoczęła wysyłkę wina na rynki brytyjskie
i europejskie.

151. Cena sprzedaży minimalnej: 490 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł

148

Alambre Moscatel Setubal
0,5L 18%, 40 – letnie
2 butelki

José Maria da Fonseca to rodzinna portugalska firma produkująca wina, która powstała w 1834 roku. Znana jest
z szerokiego portfolio win stołowych i wzmacnianych z regionów, takich jak Półwysep Setúbal, Alentejo, Douro,
Dão i strefa Vinho Verde.

152. Cena sprzedaży minimalnej: 285 zł
Szacowana cena: 350 – 430 zł
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Kopke Porto Matured in Wood
0,75L 20%, ponad 40 - letnie

Dom Kopke jest najstarszą portugalską firmą eksportującą wino porto. Ta kultowa marka została założona przez
niemiecką rodzinę o tym samym nazwisku w 1638 roku, przed wydzieleniem regionu winiarskiego Douro
w 1756 roku. (Po 1756 roku prawdziwe wino porto mogło pochodzić tylko z Douro, zgodnie z rygorystycznymi
zasadami produkcji). Z biegiem lat marka Kopke stała się synonimem prestiżu i jest uważana za wiodącego
producenta porto Colheita.

153. Cena sprzedaży minimalnej: 750 zł
Szacowana cena: 800 – 850 zł

150

Kopke Colheita Porto
0,75L 20%, rocznik 1935

Kopke jest częścią dziedzictwa Portugalii i zostało stworzone w 1638 roku przez Christiano Kopke i jego syna
Nicolau Kopke. Przez kilka pokoleń Firmą zarządzało kilku przedstawicieli rodziny Kopke i dzięki swoim winom
cieszy się doskonałą opinią. Niektórzy jej członkowie byli głęboko zaangażowani w handel portowy, głównie
w XIX wieku. W 1953 roku, po negocjacjach, rodzina Barros, na czele z Manuelem Barrosem, wykupiła firmę,
która rozwija się nieustannie wraz z rozwojem nowych winnic sadzących najbardziej znane odmiany. W czerwcu
2006 roku Grupa rozszerza się i staje się Sogevinus z silną obecnością w branży winiarskiej.

154. Cena sprzedaży minimalnej: 3375 zł
Szacowana cena: 3500 – 3750 zł
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Kopke Colheita Porto
0,75L 20%, rocznik 1951

Kopke Colheita starzona jest w drewnie przez co najmniej siedem lat, co nadaje jej orzechowy, utleniony
charakter. Choć zgodnie z prawem wino musi spędzić w beczce siedem lat, często spędza w niej nawet 20 lat.
W tym czasie wino ulega starzeniu oksydacyjnemu, co sprawia, że jest bliższe stylowi Aged Tawny niż
jakiemukolwiek innemu stylowi Port.
Słowo colheita oznacza po portugalsku "zbiór" lub "rocznik", ale stylistycznie różni się od Vintage Port, które jest
zazwyczaj bardziej wytrzymałe i starzone w beczkach nie dłużej niż kilka lat.

155. Cena sprzedaży minimalnej: 1800 zł
Szacowana cena: 1950 – 2200 zł

152

Kopke Colheita Porto
0,75L 20%, rocznik 1978

Kopke Colheita 1978 to czerwone wino z charakterem. Bogaty bukiet zdominowały nuty korzenne, dębowe,
orzechowe w towarzystwie karmelu i melasy. Na podniebieniu jest gęste, zbalansowane z pikantno-cytrusowym
finiszem. Odznacza się sporą dawką świeżości.

156. Cena sprzedaży minimalnej: 675 zł
Szacowana cena: 700 – 850 zł
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XX – wieczny dzban do wina firmy WMF

Na licytację przekazujemy pochodzący z początku XX wieku, dzban na wino ze stopu cynowego.
Korpus stożkowaty, na 4 nóżkach; dołem i górą ornament rocaille’owy; na brzuścu ślepy kartusz na tle gałązek
winnej latorośli. Dziobek trójkątny, zakryty jęzorem kopulastego wieczka na zawiasie, zwieńczonego gałązką
winnej łozy. Ucho uformowane z dwu motywów rocaille’owych. Na spodzie w owalu oznaczenie firmowe WMF

157. Cena sprzedaży minimalnej: 1300 zł
Szacowana cena: 1500 – 1900 zł

154

Miodula Baccarat nr 01
Miodula w porcelanowej karafce z kolekcji
firmy Baccarat
200ml

Karafka wykonana przez Baccarat w latach pięćdziesiątych z podwójnym stemplem producenta na dnie karafki.
Nazwa firmy pochodzi od nazwy francuskiego miasta i została założona w 1764 roku.
Słynna ze swoich oryginalnych szlifów wykonywanych przez rzemieślników, ktorzy przez 15 lat doskonalą swoje
umiejętności aby móc wykonywać swoją pracę w zakresie wytwarzania kryształów, akcesoriów dekoracyjnych,
biżuterii.
Na licytację przeznaczamy karafkę firmy Baccarat, która została wypełniona wyjątkową Miodulą Prezydencką
Tempranillo Cask.

158. Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 950 – 1100 zł
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Plakat reklamowy Miodula

Na licytację przeznaczamy ostatni egzemplarz plakatu reklamowego Miodula „Premiera Miodula Espresso
podczas Krakow Film Music Festival 2021”.
Plakat uszkodzony w lewym górnym rogu.

Wymiary:
wysokość: 59 cm
Szerokość: 41,5 cm

159. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł

156

Plakat reklamowy Sambuca Molinari

Na licytację przeznaczamy plakat reklamowy „Molinari la Sambuca dal 1945”. Plakat w stanie bardzo dobrym.

Wymiary:
wysokość: 68,5 cm
szerokość: 48 cm

160. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł
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Plakat reklamowy Sambuca Extra Molinari

Na licytację przeznaczamy plakat reklamowy „Sambuca?.. Si. Sambuca extra Molinari la dolce vita”. Plakat w
stanie bardzo dobrym.

Wymiary:
wysokość: 68,5 cm
szerokość: 48 cm

161. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł

158

Plakat reklamowy Original Danziger
Goldwasser

Na licytację przeznaczamy plakat reklamowy Original Danziger Goldwasser „Discover the magic of real gold /
Entdecken sie die magie echten goldes”. Plakat w stanie bardzo dobrym.

Wymiary:
wysokość: 41,5 cm
szerokość: 59 cm

162. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł
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Produkty
LP
1
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4
5
6
7
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Toorank Prawdziwe Nalewki Porterowa 35% 0,5L
Toorank Prawdziwe Nalewki z Rokitnika 26% 0,5L
Śliwowica Górsko z Łącka 0,5L 50%
Litworówka Polowaca 0.5L 38%
Śliwowica Podbeskidzka W skórzanej Sakwie 0.5L 72%
Spitzberg Wódka Polska Leżakowana rocznik 2016 Oak Aged Polish Vodka 0,5L 44%
Spitzberg Wódka Polska Leżakowana w Beczkach Dębowych rocznik 2018 0,5L 44%
Spitzberg Wódka Polska Leżakowana w Beczkach Dębowych rocznik 2018 0,5L 44%
Kolekcja oryginalnych produktów polskich Apsinthion 5 butelek
Grappa Tenuta Degli Dei 0,5L 43%
Roberto Cavalli Vodka 0,7L 40%
Metaxa Grande Fine 0,7L 40% 40-letnia
Metaxa Grande Fine 0,7L 40% 40-letnia
Metaxa Porcelanowa Karafka 0,7L Ręcznie Malowana 18 karatowym złotem
Miodula Edycja Specjalna 1050 W Hołdzie J. Łaskiego - CHRZEST POLSKI Rocznik 2015
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% Piano Rose Gold Sauvignon Blanc
2015
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Box Piano Rose Gold Sauvignon Blanc 1,5L
40% rocznik 2015
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 0,5L
40%, rocznik 2004
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 0,5L
40%, rocznik 2006
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% Wild Fields Single Grain Polish
Whisky rocznik 2018
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% Wild Fields Single Grain Polish
Whisky rocznik 2019
Kolekcja:
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sauvignon Blanc Cask 2016 0,5L 40% in
rose gold
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Tempranillo Cask 2015 0,5L 40% in white
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sherry Cask 2015 0,5L 40% in black
Kolekcja oryginalnych produktów Polskich Miodula
• Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
• Miodula Awangarda
• Miodula Polska Wódka
• Miodula Espresso
Wild Fields Single Malt 100% Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%
Wild Fields Single Malt 100% Wheat Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%
Wild Fields Original Single Malt Polish Whisky 0,7L 46,5%
Wild Fields Original Single Grain Polish Whisky 0,7L 44%
Wild Fields Sherry Cask Single Grain Polish Whisky 0,7L 44%
Wild Fields American Oak Cask Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L
46,5%
Wild Fields Sherry Cask Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%
Wild Fields Sherry Cask Single Malt Wheat Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%
Lemorton Calvados 0,7L 40% rocznik 1972
Camus Vintage Cognac 0,7L 46% Gift Box rocznik 1973
Dos Ron Aged 16 Anos Rum 0,5L 40%
Cane Island Single Estate Venezuela 8YO Rum, 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki

STR
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
25
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37

38

41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
55
56

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Cane Island Single Estate Nicaragua 12YO Rum, 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki
Kill Devil 2007 Jamaica Hampden Pot Still Single Cask Rum 13yo 65.8% 700ml
Cane Island Single Estate Barbados 8YO Rum, 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki
Cane Island Single Estate Trinidad 8YO Rum, 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki
Cane Island Single Estate Thailand 5YO Rum, 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki
Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7l 43% - Skrzynka Rumu – 4 sztuki
Cane Island Single Estate Rum Set of 6
Penny Blue VSOP Mauritian Rum 0,7L 40%
Labourdonnais Classic Craft Rum Island of Mauritius 0,2L 40%
Labourdonnais Classic Gold Craft Rum Island of Mauritius 0,2L 40%
Labourdonnais Spiced Gold Craft Rum Island of Mauritius 0,2L 40%
Labourdonnais Fusion Lemongrass Liqueur 0,05L 37,5%
Labourdonnais Fusion Coffee-Vanilla Liqueur 0,05L 37,5%
Labourdonnais Fusion Vanilla Liqueur 0,05L 37,5%
Labourdonnais Fusion Calamondin Liqueur 0,05L 37,5%
Labourdonnais Fusion Spiced Liqueur 0,05L 37,5%
Labourdonnais Fusion Ginger Liqueur 0,05L 37,5%
Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe Potstill White Rhum 0,05L 40%
Saint Aubin Extra Premium Coeur de Chauffe Potstill Épicé Rhum 0,05L 40%
Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe Potstill Coffee Rhum 0,05L 40%
Saint Aubin Extra Premium Coeur de Chauffe Potstill Vanille Rhum 0,05L 40%
Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe Potstill White Rhum 0,05L 50%
Ron Matusalem Clasico 10YO 40% 0,7L
Ron Matusalem Solera 7YO 40% 0,7L
Matusalem Gran Reserva Solera 23 0,7L 40%
Tequila Herencia Historico Extra Anejo 27 de Mayo- limited edition 15 y.o. 0,7L 38%
Bunnahabhain Old & Rare 30-letnia 0,7L 48,4% rocznik 1987
The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988
The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988
The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988
The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988
The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004
The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2% rocznik 1990
The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2% rocznik 1990
The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2% rocznik 1990
The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994
The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994
The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994
The First Editions Macduff Single Malt 21-letnia 0,7L 51,5% rocznik 1997
The First Edition 26-letni Tormore 0,7L 45,7% rocznik 1992
Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - sherry, rocznik 2010
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Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - sherry, rocznik 2010
Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - sherry, rocznik 2010
Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - sherry, rocznik 2010
Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - sherry, rocznik 2010
The First Editions Caol Ila 10-letnia 0,7L 59,3% rocznik 2010
The First Editions Caol Ila 10-letnia 0,7L 59,3% rocznik 2010
Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - wine rocznik 2010
Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - wine rocznik 2010
Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - wine rocznik 2010
Arran Old Malt Cask 19-letnia 0,7l 50% rocznik 1996
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
The Sovereign Grain - North British 32-letnia 0,7L 51,1% rocznik 1988
Nikka Miyagikyo Sherry & Sweet 0,5L 55%
Nikka Miyagikyo Fruity & Rich 0,5L 55%
The Kurayoshi Pure Malt 8 Years Old WWA 0,7L 43%
Beverbach Single Malt German Whiskey Sherry Cask 0,7L 43%
Original Danziger Goldwasser 0,5L 40% 6 kieliszków degustacyjnych Der Lachs
Von Hallers Gin x Studier 0,5L 44%
Von Hallers Gin 0,5L 44% 6 butelek
Brandenbarg’s Dutch Pure Malt 3-letnia Whisky 0,7L 40%
Lambay Single Malt Irish Whiskey Finished in Cognac Cask 0.7L 40%
Pircher Pomelo Distilled Botanical Dry Gin 0,7L 42%
Les Emirs 0,75L 14% rocznik 2011 6 butelek
Les Emirs 0,75L 13,5% rocznik 2016
Chateau St. Thomas Obeidy 0,75L 12% rocznik 2021
Chateau St. Thomas 0,75L 14% rocznik 2014
Chateau St. Thomas 0,75L 14% rocznik 2008
Gregorio Gitti, Barolo, 0,75L 14,5%, rocznik 2015
Castello di Perno, Nizza 0,75L 14,5%, rocznik 2017
Castello di Perno, Barbera d’Asti 0,75L 14%, rocznik 2017
Castello di Perno, Langhe Nebbiolo 0,75L 14%, rocznik 2017
Maison Blanche, Montagne St. Emilion 0,75L 13,5% rocznik 2011 2 butelki
Château Beau-Site Haut—Vignoble, Saint Estèphe, 0,75L 13% rocznik 2012 - 2 butelki
Château Vieux Maillet Pomerol 0,75L 14,5% rocznik 2009 - 2 butelki
Château Mouton Rothschild 0,75L 14% rocznik 2018
Château Palmer Margaux, P. Sichel 0,75L 12%, rocznik 1991
Château Palmer Margaux, P. Sichel 0,75L 12%, rocznik 1990
Château Palmer Margaux, P. Sichel 0,75L 12%, rocznik 1988
Château Palmer Margaux, P. Sichel 0,75L 12%, rocznik 1987
Château Palmer Margaux, Enchantillion 0,75L 12%, rocznik 1986
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Château Palmer Margaux, Maison Sichel 0,75L 12%, rocznik 1985
Château Palmer Margaux 0,75L 12%, rocznik 1981
Mas de Daumas Gassac 0,75L 12,5% rocznik 2005 6 butelek
Cote Rotie Grande Reserve 0,75L 12,5% rocznik 2011
Domaine Pochon Crozes Hermitage 0,75L 12,5% rocznik 1990
Louis Bernard Hermitage 0,75L 13% rocznik 2011
Louis Barruol, Saint Cosme, Condrieu 0,75L 14,5%, rocznik 2015
Louis Barruol, Saint Cosme, Cote Rotie 0,75L 13%, rocznik 2013
Louis Barruol, Saint Cosme, Saint-Joseph 0,75L 13%, rocznik 2013
Château de Saint Cosme Gigondas 0,75L 14%, rocznik 2013
Pommery Brut Rose Champagne 0,75L 12,5%
Pommery Brut Rose Champagne 0,75L 12,5% - 4 butelki
Vina Tondonia Reserva 0,75L 13% rocznik 2007 - 2 butelki
Quinta do Crasto Reserva 0,75L 14,5%, rocznik 2013 - 2 butelki
Martinez Vintage Port 0,75L 20%, rocznik 1967
Burmester Tawny Kist 0,75L 20%, 30 – letnie
Alambre Moscatel Setubal 0,5L 18%, 40 – letnie - 2 butelki
Kopke Porto Matured in Wood 0,75L 20%, ponad 40 – letnie
Kopke Colheita Porto 0,75L 20%, rocznik 1935
Kopke Colheita Porto 0,75L 20%, rocznik 1951
Kopke Colheita Porto 0,75L 20%, rocznik 1978
XX – wieczny dzban do wina firmy WMF
Miodula w porcelanowej karafce z kolekcji firmy Baccarat 200ml
Plakat reklamowy Miodula
Plakat reklamowy Sambuca Molinari
Plakat reklamowy Sambuca Extra Molinari
Plakat reklamowy Original Danziger Goldwasser
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MelRosa Tinktura Różana
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Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych
Turystyka kulturowa, w tym eno- i biroturystyka, skoncentrowana jest na promocji regionów i lokalnych
alkoholi. Odwiedzający te regiony mogą zdobyć cenne wiadomości o historii trunku, metodach podawania
go, a także trafić na degustację lub warsztaty.

Firma Mundivie S.A., z myślą o turystach – koneserach
luksusowych alkoholi i miłośnikach regionalnych trunków –
stworzyła Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych (Krakow’s
Home of Craft Spirits). Mundivie stworzyła takie miejsce, w
którym można zdobyć najważniejsze informacje o alkoholach
szlachetnych i o tym, jak je serwować – z zachowaniem
odpowiednich metod, jak temperatura, sposób podania czy
odpowiednie szkło. Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych
to gwarancja zdobycia umiejętności przygotowania alkoholi.
Prowadzone

w

tym

miejscu

warsztaty,

polegają

na

przygotowaniu własnych kompozycji smakowych pod okiem
specjalisty. Można tu posmakować wykwintnych trunków
produkowanych na bazie oryginalnych receptur, ale także
napić się wyśmienitej kawy oraz herbaty z regionu Assam.
Urządzone ze smakiem klimatyczne wnętrze sprzyja miłym
rozmowom.
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DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.
Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję dzieł
sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych
rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.
DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie.
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników m.in.
Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami krajowymi i
zagranicznymi.
Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.
Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na okazałą
rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in.
kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna przebudowa miała
miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra, stropy belkowe i kominki na II piętrze, a
także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny
i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.
PLACÓWKI DESY:
Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12-51
Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl
Antykwariaty w Krakowie
Salon, ul. Floriańska 13,
Salon, ul. Floriańska 13,

tel. 12 421-89-87
tel. 12 422-62-57

e-mail: salon2@desa.art.pl
e-mail: salon4@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach
42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42,
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54,
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5,
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13,
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28,
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5,

tel. 34 324-37-26
tel. 58 620-36-63
tel. 32 253-99-22
tel. 32 253-94-70
tel. 41 344-33-51
tel. 17 862-47-82

e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
e-mail: salon19@desa.art.pl
e-mail: kontakt@desakatowice.com
e-mail: salon12@desa.art.pl
e-mail: salon21@desa.art.pl
e-mail: desarzeszow@gmail.com
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DESA Dzieła Sztuki i Antyki

www.desa.art.pl
galeria@desa.art.pl, aukcje@desa.art.pl
ul. Floriańska 13, 31-019 Kraków
ISSN 1429-6098
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