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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 20%. Opłata 20%
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.
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III.
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.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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MelRosa Tinktura Różana
0,5L 37,5%
Pozycja 58
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Winnice Libanu

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

M etn

Chouf
Chouf

Adyar
Château Florentine

Południe

Zachodnia Bekaa

Jezzine

Jezzine
Karam Winery
Mundivie,
Wines &
& Spirits
Spirits
Mundivie, Finest
Finest Wines
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Winnice Ksara

Nikt nie wie, kiedy po raz pierwszy wyprodukowano wino w Libanie, choć feniccy przodkowie
dzisiejszych Libańczyków z pewnością należeli do najwcześniejszych winiarzy. Później, w epoce
grecko-rzymskiej, kult wina rozkwitł, o czym świadczą ruiny świątyni Bachusa w Baalbeck libańskiej dolinie Bekaa.
W sercu Bekaa, w pobliżu Baalbeck, leży osiedle KSARA, nazwane tak, ponieważ było to miejsce,
w którym znajdował się ksar, czyli forteca w czasach wypraw krzyżowych. Nieruchomość została
nabyta przez Ojców Jezuitów w 1857 roku, którzy utrwalili tradycję produkcji wina. Byli oni
pionierami we wprowadzaniu wysokiej jakości winorośli w Libanie. Nowe odmiany korzystające
z wyjątkowych warunków klimatycznych w Bekaa, były uprawiane w Ksara, a później w Tanail
- posiadłości o powierzchni 240 hektarów, która również należała do Ojców Jezuitów i która
wysyłała wszystkie swoje winogrona do piwnic Ksara.
Naturalną piwnicą Ksary była grota odkryta przez Rzymian, którzy wzmocnili część sklepienia
i wykopali kilka wąskich tuneli z groty do otaczającej ją kredy. Tunele te zostały powiększone do
obecnych rozmiarów podczas I wojny światowej, kiedy to Ojcowie Jezuici starali się złagodzić
głód w Libanie poprzez stworzenie miejsc pracy. Stu mężczyzn pracowało z kilofami i łopatami
przez cztery lata, aby ukończyć podziemną sieć tuneli rozciągającą się na prawie dwa kilometry.
Temperatura w tunelach jest idealna dla wina, waha się w ciągu roku od 11 do 13ºC.
Winnice Ksara trafiły w ręce obecnych właścicieli, gdy Ojcowie Jezuici postanowili sprzedać
posiadłość zgodnie z wytycznymi synodu Vaticanum II. Dziś produkuje się tam wina o silnej
osobowości, osiągając rzadki stan wytrawnej owocowości, delikatności i solidności. Wina, które
pozostawiają ślad w pamięci, który jest tak długi jak ich historia.
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Château Ksara, Gris de Gris Rose
0,7L 13%, rocznik 2018
6 butelek

Eleganckie różowe wino o łososiowym odcieniu, w którym wyczuwalne są nuty piwonii i jaśminu. Gris de Gris
to wino o młodym i delikatnym aromacie pełnym kwiatowych tonów z nutą czerwonych owoców o wytrawnym
finiszu.

1.

Cena sprzedaży minimalnej: 408 zł
Szacowana cena: 450 – 550 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Ksara, Cabernet Souvignon
0,7L 14%, rocznik 2017
6 butelek

Château Ksara Cabernet Sauvignon to purpurowo-czerwone wino wyprodukowane z najbardziej szlachetnej
odmiany winogron jaką jest Cabernet-Sauvignon. Dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu (50% nowego
dębu) przez około 14 miesięcy w podziemnych piwnicach Château Ksara. Wino jest pełne klasycznych aromatów
czarnej porzeczki i cedru.

2.
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Cena sprzedaży minimalnej: 595 zł
Szacowana cena: 650 – 750 zł

Château Ksara Sunset Rose
0,7L 13%, rocznik 2020
6 butelek

Château Ksara Sunset Rosé to wino o intensywnie różowym kolorze, stworzone z winogron Cabernet-Franc
i Syrah wyselekcjonowanych z najlepszych gleb Doliny Bekaa. Wino owocowe i świeże z aromatem czerwonych
jagód i nutą pikanterii, które urzeka zapachem dojrzałych truskawek i zaskakuje podniebienie pikantną nutą oraz
długim żywym finiszem.

3.

Cena sprzedaży minimalnej: 408 zł
Szacowana cena: 480 – 520 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Ksara, Cuvée du Troisième
Millénaire, 0,7L 14,5%, rocznik 2017
6 butelek

Château Ksara “Cuvée du Troisième Millénaire” to czerwone wino stworzone z najbardziej szlachetnych odmian
winogron, takich jak Cabernet Franc (30%), Petit Verdot (40%) oraz Syrah (30%). Starzone przez 12 miesięcy
w beczkach z francuskiego dębu (w 65% nowy dąb), gęste o głębokiej purpurowej barwie. Wino o bogatym
smaku z wyczuwalnymi nutami owocowymi, o wyrazistym aromacie i bogatym finiszu.

4.
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Cena sprzedaży minimalnej: 1020 zł
Szacowana cena: 1200 – 1300 zł

Château Ksara, Le Souverain
0,75L 13,5%, rocznik 2014
6 butelek

W 2007 roku winnica obchodziła 150-lecie istnienia i stworzyła na tę okazję Château Ksara Le Souverain.
Jedno z najlepszych flagowych win libańskich, produkowane z mieszanki francuskich winogron CabernetSauvignon 50% oraz Arinarnoa 50%. Dojrzewa w nowych beczkach z francuskiego dębu przez 24 miesiące
w podziemnych piwnicach Ksara, następnie jest finiszowane i butelkowane bez filtracji. Gęsta szata o głębokiej
purpurowej czerwieni, z niezwykłym bukietem ciemnych dzikich jagód, z nutą lukrecji i kozieradki.

5.

Cena sprzedaży minimalnej: 1440 zł
Szacowana cena: 1550 – 1700 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château St. Thomas

Clos St.Thomas została założona na zboczu z widokiem na majestatyczną dolinę Beqaa w 1997
roku przez Said Touma oraz pięcioro jego dzieci: Nadię, Nathalie, Claudine, Micheline i Joe
Assaad. Pierwszy rocznik został zabuteklkowany w 1998 roku, a w 1999 roku pierwsze wina
trafiły na rynek.
Said Touma miał marzenie, aby po zakończeniu wojny domowej w Libanie produkować wspaniałe
wina na rynek międzynarodowy, czyniąc to poprzez naśladowanie starożytnych tradycji uprawy
winorośli w jego ojczyźnie. Entuzjasta wina zaczął sadzić pierwsze „szlachetne winogrona”
na zboczach Gór Libańskich na wysokości ponad 1000 metrów w 1993 roku. Po 40 latach
doświadczeń, w tym długich pobytach we Francji i Włoszech, posiada 65 hektarów, na których
uprawia takie odmianamy winogron jak Cabernet Sauvignon, Carignan, Chardonnay, Cinsault,
Clairette, Grenache Blanc, Grenache Noir, Merlot, Muscat de Hamburg, Syrah i Ugni Blanc
(Trebbiano).
Les Gourmets Rouge, Blanc i Rosé to ich nieskomplikowane wina podstawowe. Pełne aromatu
i smaku, światowej klasy wino Château St. Thomas, które powstaje z Cabernet, Merlot i Syrah,
dojrzewa w nowych francuskich beczkach. Clos St.Thomas robi niesamowite wina czerwone.
Wina białe również - te są niezwykle zrównoważone i z harmonijną kwasowością. Produkowane
w naturalnej winiarni, która została wydrążona w w skałach góry (do 20 metrów głębokości).
Wina te przechowywane są w stałej temperaturze 16°C i w idealnych warunkach naturalnych.
Roczna produkcja to 1 mln butelek. 70% z nich trafia na eksport. Głównymi odbiorcami są
Europa, Kanada, ale także Japonia i niektóre kraje arabskie. Co ważne, St. Thomas jest znany
z długiej rodzinnej tradycji dotyczącej pierwszorzędnego Araku.
16

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.

6.

Cena sprzedaży minimalnej: 700 zł
Szacowana cena: 780 – 900 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits

17

Château St. Thomas Obeidy
0,75L 12,5%, rocznik 2021
6 butelek

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.

7.
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Cena sprzedaży minimalnej: 534 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł

Château St. Thomas Chardonnay
0,7L 13,5%, rocznik 2019
6 butelek

Wino wyprodukowane ze 100% odmiany Chardonnay. Złotożółta, przejrzysta, świetlista barwa. Aromaty
białych kwiatów w połączeniu z egzotycznymi owocami ananasa, guawy, cytryny, trawy i świeżości ogórka.
Na podniebieniu koncentracja smaków; zielone jabłko, szałwia, tymianek, biały pieprz, banan, zbalansowane
tostowymi prażonymi migdałami i akcentami wanilii.

8.

Cena sprzedaży minimalnej: 534 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Chateau St. Thomas Red
0,75L 14%, rocznik 2014
6 butelek

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 %.

9.
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Cena sprzedaży minimalnej: 720 zł
Szacowana cena: 750 – 800 zł

Winnice Ixsir

Nazwa winnicy Ixsir pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego „eliksir” – najczystsza forma.
Wizją realizowaną przez właścicieli jest ukazanie najlepszych terroir Libanu, uprawianych
z pełnym poszanowaniem natury. Tereny, na których uprawiana jest winorośl rozciągają się od
gór Libanu, poprzez gliniaste i wapienne gleby od Batroun aż do Jezzine. Winnice dochodzą do
wysokości 1800 m n.p.m., co daje im tytuł najwyżej położonych winnic w Libanie.
W winnicach: Batroun – Basbina (400 m n.p.m.), Ainata (1800 m n.p.m.), Deir El Ahmar (1000 m
n.p.m.), Niha (1200 m n.p.m.), Kab Elioas (1100 m n.p.m.), Jezzine (950 m n.p.m.) – uprawiane są
szczepy: Syrah, Petit Verdot, Arinarnoa, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Chardonnay,
Semillon, Sauvignon Blanc i Muscat.
Winnica IXSIR produkuje trzy linie win: EL IXSIR, IXSIR GRANDE RESERVE oraz ALTITUDES
IXSIR.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Ixsir Altitudes White rocznik 2021
0,7L 13%
6 butelek

Wino białe Altitude lIxsir to wino o eleganckich i delikatnych aromatach, rozpływające się na podniebieniu
czystością wspaniałego Viognier i zmieszane z pełnią Chardonnay, aby dostarczyć gładkie, ale zdecydowane
wino o niezwykłej elegancji, mineralności i głębi.

Odmiana winogron:

10.
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70% Viognier 30% Chardonnay

Cena sprzedaży minimalnej: 534 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł

Ixsir Altitudes Red rocznik 2018
0,7L 13,5%
6 butelek

Ciepło, ostrość, dojrzałość i charakter to dominujące cechy tego wina. Jego delikatny i złożony bukiet, naznaczony
dojrzałymi owocami, równoważy aromat dębu z czerwonymi i czarnymi owocami. Nuty jeżyn i czarnej porzeczki
nadają winu miękki i złożony charakter. Jego końcowy jedwabisty smak sprawia, że jest to przyjemne wino.

11.

Cena sprzedaży minimalnej: 534 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Ixsir Altitudes Rose, rocznik 2021
0,7L 13%
6 butelek

Tak można nazwać wino różowe „à la Provence”. Jego marmurowa różowa szata z refleksami piwonii ujawnia
intensywny bukiet agrestu i liści winorośli. Jego soczyste, owocowe, kruche i delikatne podniebienie będzie
„coup de folie” dla każdego pasjonata autentycznych win różowych. Działki: Bechouat, Halwa, Basbina.

12.
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Cena sprzedaży minimalnej: 534 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł

Ixsir Grand Reserve White, rocznik 2021
0,7L 13,5%
6 butelek

Oko jest uwodzone przez jego czysty złoty odcień. Nos kusi eksplozją białych kwiatów, brzoskwiń i owoców
cytrusowych. Podniebienie zachwyca się równowagą między łagodnością a żywiołowością, która pozostawia
końcową, drzewną uwerturę nadającą winu bardzo charakterystyczny charakter. Działki: Bechouat, Kab Elias,
Hadath Baalbek.

13.

Cena sprzedaży minimalnej: 690 zł
Szacowana cena: 750 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Ixsir, Grand Reserve Red
rocznik 2013, 0,7L 14%
6 butelek

Ixsir Grand Reserve Red to wino bogate w minerały i nasycone śródziemnomorskim charakterem, które uwalnia
aromaty dojrzałych owoców i przypraw. Jego skoncentrowany smak jest otoczony delikatną strukturą, a finisz
jest łagodny i długi. Wino to z wiekiem staje się delikatniejsze.
Działki: Bechouat, Kab Elias, Deir Ahmar, Jezzine.

14.

26

Cena sprzedaży minimalnej: 780 zł
Szacowana cena: 800 – 900 zł

Ixsir Grand Reserve Rose
rocznik 2021, 0,7L 13%
6 butelek

Wino różowe Ixsir Gran Réserve Rosé to wino delikatne i żywe, o bladoróżowej barwie oraz aromatycznym
i kwiatowym zapachu. Subtelne w smaku, z nutami czerwonych owoców z wyczuwalną kwasowością, dzięki
której finisz jest wyrazisty.

15.

Cena sprzedaży minimalnej: 702 zł
Szacowana cena: 750 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Winnice hiszpańskie

Winnica Hiszpańska, La Rioja, Spain
Wina z regionu Rioja należą do najlepszych win hiszpańskich, cieszących się zasłużoną renomą
na całym świecie. Prowincja i region winiarski Rioja położony jest w północnej Hiszpanii, graniczy
z Krajem Basków, Navarrą oraz prowincją Castylla y León.
Rioja, to najważniejszy region hiszpański produkcji wina wysokiej jakości, który jako pierwszy
w kraju otrzymał w 1925 roku prawo oznaczania wina świadectwem pochodzenia. Nad
obowiązującymi zasadami uprawy winorośli i produkcji wina oraz kontrolą jego jakości czuwa
Rada Regulacyjna (Consejo Regulador).
Wzdłuż doliny rzeki Ebro rozpościera się ponad 60 000 hektarów winnic. Wytwarza się tam
wino posiadające najwyższe oznaczenie jakościowe DOC – Denominación de Origen Calificada
(Kwalifikowane Oznaczenie Pochodzenia).
Region winiarski Rioja dzieli się na trzy podbregiony – Rioja Baja (Rioja Dolna), Rioja Alta (Rioja
Górna) oraz Rioja Alavesa. Rocznie na rynek krajowy oraz na eksport trafia około 340 milionów
butelek wina DOC Rioja, w tym wina najwyższej jakości, dojrzewającego wiele miesięcy
w dębowych beczkach, oznaczanego jako crianza, reserva oraz gran reserva.
Dominują wina czerwone, wytwarzane z odmian Tempranillo, Garnacha, Graciano i Mazuelo.
Wino białe powstaje na bazie miejscowej odmiany Viura , Malvasia i Garnacha Blanca.
Podstawową odmianą jest Tempranillo zajmująca około 75 % całej powierzchni winnic. Nazwa
nawiązuje od wczesnego dojrzewania winogron – temprano znaczy wcześnie. Z Tempranillo
powstaje wino wszechstronne o długim okresie dojrzewania, zrównoważone, łagodne na
podniebieniu i owocowe. Wina czerwone powstają w 100% z Tempranillo lub w połączeniu
z innymi odmianami, zwłaszcza z Garnacha , a także w mniejszych proporcjach z Gracioano.
28

Coto de Imaz Gran Reserva, Rioja
0,75L 13,5%, rocznik 2012
Coto Real Reserva, Rioja
0,75L 14%, rocznik 2014

Coto de Imaz Gran Reserva to wino o lśniącym, rubinowo czerwonym kolorze z lekkim ceglastym odcieniem.
Dojrzałe i eleganckie wino o bogatej złożoności aromatów z subtelnymi nutami palonego dębu i kokosa oraz
czerwonych jagód i rodzynek.
Coto Real Reserva to czerwone wino z D.O. Rioja produkowane przez El Coto de la Rioja. Wino to zostało
wyprodukowane z odmiany Tempranillo. Winogrona pochodzą ze starych winnic w Rioja Alta. Winogrona są
zbierane i umieszczane w 350-kilogramowych skrzyniach i przechowywane aż do momentu dotarcia do winiarni.
Wino leżakuje w beczkach przez 20 miesięcy. Głęboki, wiśniowo-czerwony kolor. Nuty mokki i kawy uświetniają
aromat czerwonych owoców leśnych. Jedwabiste i gęste na podniebieniu.

16.

Cena sprzedaży minimalnej: 480 zł
Szacowana cena: 500 – 600 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

Abbazia di Novacella, Praepositus Sylvaner
0,75L 14%, rocznik 2018
Abbazia di Novacella, Lagrein
0,75L 13,5%, rocznik 2019

Abbazia di Novacella (po niemiecku Kloster Neustift) to historyczny producent w północnowłoskim regionie
Trentino-Alto Adige. Portfolio składa się z szerokiej gamy białych i czerwonych oraz deserowych win wytwarzanych
z germańskich i włoskich odmian winogron.
Są to między innymi Riesling, Pinot Grigio, Kerner, Grüner Veltliner, Müller-Thurgau i Schiava. Wszystkie są dobrze
przystosowane do chłodniejszych warunków północnych Włoch. Z Moscato Rosa i Kernera produkowane są
dwa wina deserowe.
Praepositus to białe wytrawne wino o jasnym, złocistożółtym kolorze z wyraźnie zielonymi refleksami. W smaku
i zapachu wyczuwalne dojrzałe gruszki, morele, kwiaty bzu i kolendra.
Lagrein, produkowany przez opactwo Novacella, to intensywne, pełne wino czerwone wytwarzane z południowo
tyrolskiej odmiany winorośli o tej samej nazwie, która dzięki swojej silnej osobowości przeżywa okres znacznego
powodzenia wśród miłośników wina. Jest to etykieta należąca do klasycznej linii winnicy, zaprojektowana tak,
aby wydobyć aromaty wszystkich odmian winogron i pokazać autentyczne oblicze winorośli. Lagrein prezentuje
się z typowymi nutami czerwonych owoców, przyjemnie szorstkimi taninami i dobrą świeżością.

17.

Cena sprzedaży minimalnej: 285 zł
Szacowana cena: 315 – 380 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Le Macchiole Bolgheri Rosso, Toskania
0,7L 14,5%, rocznik 2019

Bolgheri Rosso Le Macchiole powstało w winnicach położonych w niezwykłym terroir Bolgheri. Po raz pierwszy
zabutelkowane w 2004 roku. Produkowane jest z winogron Merlot 40%, Cabernet Franc 30%, Cabernet
Sauvignon 15% i Syrah 15%, starannie zbieranych ręcznie w okresie od sierpnia do września. Fermentacja oraz
maceracja odbywają się w stali przez 15 dni. Następnie wino dojrzewa przez 11 miesięcy w dębowych beczkach
drugiego i trzeciego przejścia, po czym jest butelkowane.
Bolgheri Rosso Le Macchiole charakteryzuje się intensywnym rubinowo-czerwonym kolorem z fioletowymi
refleksami. Nos otwiera się intensywnymi nutami wiśni, czerwonych owoców i śliwki. Na podniebieniu jest
elegancki, świeży i zrównoważony, z długim i przyjemnie słodkim wykończeniem.

18.
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Cena sprzedaży minimalnej: 480 zł
Szacowana cena: 500 – 550 zł

Gaja Ca’Marcanda Promis, Toskania
0,75L 14%, rocznik 2017
Azelia Luigi Scavino, Barolo
0,75L 14,5%, rocznik 2016

Promis Toscana od Ca’ Marcanda to czerwone wino wytrawne z regionu Toskanii, które powstaje z odmian
winogron Merlot 55%, Sangiovese 10% i Syrah 35%. Na dojrzewanie winogron w znacznym stopniu wpływa
ciepły klimat regionu. Po zbiorach winogrona są natychmiast przewożone do winiarni. Tutaj są one sortowane
i starannie rozdrabniane. Następnie następuje fermentacja w piwnicy w kontrolowanej temperaturze.
Azienda Agricola Azelia to włoska rodzinna posiadłość z siedzibą w Castiglione Falletto, najbardziej znana
z pojedynczej winnicy Barolo Ines. Produkcja wina rozpoczęła się tutaj od początku XX wieku. Dziś posiada około
16 hektarów winnic w Castiglione Fallett, Serralunga d’Alba i Montelupo Albese.

19.

Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Winnice francuskie

34

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.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Francuskie obszary winnic

36

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.

20.

Cena sprzedaży minimalnej: 3800 zł
Szacowana cena: 4200 – 4800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Palmer Margaux, P. Sichel
0,75L 12%, rocznik 1991

Château Palmer to posiadłość winiarska położona w apelacji Margaux w regionie Médoc. Produkowane tu
wino zostało sklasyfikowane jako jedno z czternastu Troisièmes Crus (Third Growths) w historycznej klasyfikacji
urzędowej win bordoskich z 1855 r. 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.

21.

38

Cena sprzedaży minimalnej: 890 zł
Szacowana cena: 930 – 970 zł

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

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

22.
Cena sprzedaży minimalnej: 1580 zł
Szacowana cena: 1630 – 1700 zł

23.
Cena sprzedaży minimalnej: 1000 zł
Szacowana cena: 1050 – 1200 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Palmer
Margaux, Maison
Sichel
0,75L 12%,
rocznik 1985

24.
Cena sprzedaży minimalnej: 1390 zł
Szacowana cena: 1490 – 1560 zł
40

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

25.
Cena sprzedaży minimalnej: 800 zł
Szacowana cena: 950 – 1050 zł

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:
		

26.

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

Cena sprzedaży minimalnej: 1550 zł
Szacowana cena: 1650 – 1800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

27.

42

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

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.

28.

Cena sprzedaży minimalnej: 240 zł
Szacowana cena: 250 – 270 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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-deVenise z południowego Rodanu oraz cięższych
win na bazie Viognier z Condrieu i ChâteauGrillet.

29.

44

Cena sprzedaży minimalnej: 580 zł
Szacowana cena: 620 – 690 zł

Château Chantalouette, Pomerol
0,75L 13,5%, rocznik 2017
2 butelki

Château Chantalouette Pomerol to drugie wino z Château de Sales, które jest jedną z najbardziej lubianych
tradycyjnych posiadłości w Pomerol, należącą do rodziny de Lambert od ponad 5 wieków. Sam zamek został
zbudowany dopiero w XVII wieku. Posiadłość obejmuje 90 hektarów (222 akrów) ziemi, z nieco więcej niż połowa
pod winoroślą. Gleby są w większości piaszczyste, zmieszane z drobnym żwirem i płatami gliny. Winnica De Sales
jest obsadzona w około 70 procentach Merlotem, a reszta to równe ilości Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc.

30.

Cena sprzedaży minimalnej: 315 zł
Szacowana cena: 375 – 450 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Domaine Berthelemot,
Pommard Noizons Rouge
0,75L 14%, rocznik 2020
2 butelki

Domaine Berthelemot to rodzinna firma z siedzibą w Meursault, uprawiająca 15 hektarów w rejonie Côte de
Beaune (Meursault, Puligny-Montrachet, Pommard, Beaune).
To wino wyraźnie skupia się na jednej odmianie winogron, a mianowicie Pinot Noir. Winogrona do Pommard
Noizons zbierane są wyłącznie ręcznie, następnie bardzo szybko dostarczane są do winiarni, gdzie następuje
selekcja i delikatne rozdrobnienie. Po tym następuje fermentacja w zbiorniku ze stali nierdzewnej w kontrolowanej
temperaturze.
Pommard Noizons z regionu winiarskiego Burgundii to wino z wyczuwalnym aromatem morwy, czarnej porzeczki
i jagód. Owocowe aspekty bukietu uzupełnione są jeszcze bardziej owocowo-balsamicznymi niuansami. W smaku
charakteryzuje się niesamowicie jedwabistą strukturą.

31.

46

Cena sprzedaży minimalnej: 438 zł
Szacowana cena: 500 – 600 zł

Château Maris Les Planels Cru, Minervois
0,75L 15%, rocznik 2017
2 butelki

Château Maris Les Planels Cru to organiczna mieszanka takich odmian winogron, jak Syrah i Grenache, w której
wyczuwalne są soczyste czarne wiśnie, czarne porzeczki, lukrecjia, pieprz i wędlina. Bogate, pełne w smaku,
a jednocześnie eleganckie z imponującą teksturą.
Wino fermentuje przez 8 dni w otwartych kadziach betonowych i drewnianych w temperaturze 23°C oraz
jest poddawane post maceracji w temperaturze 28°C przez 4 tygodnie, następnie przez 12 miesięcy leżakuje
w beczkach z francuskiego dębu.

32.

Cena sprzedaży minimalnej: 395 zł
Szacowana cena: 450 – 550 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Vignobles Vellas, Black Wolf, Pic Saint-Loup
0,75L 13%, rocznik 2015
2 butelki

Winnice Vellas to historia rodzinna, która rozpoczęła się 4 pokolenia temu w sercu Langwedocji. Główna posiadłość
rodzinna, Mas du Pont Estate, centrum działalności, jest miejscem kultury i tradycji. Znajduje się w miastach
Teyran i Crès, w pobliżu Montpellier, między Pic St Loup i Morzem Śródziemnym. Na terenie posiadłości znajdują
się winnica oraz piwnica do degustacji znakomitych win.
Przez cały czas rodzina zachowała związek między rolnictwem (z ponad 1000 hektarów zbóż, pastwisk i gajów
oliwnych, hodowli 500 byków i koni z Camargue) i winnicą.
Szacunek dla tej ziemi i środowiska jest częścią sposobu życia, dlatego większość tych winnic jest ekologiczna.

33.
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Cena sprzedaży minimalnej: 273 zł
Szacowana cena: 320 – 450 zł

Pléntitude Madiran Rouge
0,75L 14,5%, rocznik 2015
2 butelki

Znany już w czasach gallo-rzymskich Madiran zawdzięcza swoje położenie geograficzne temu, że stał się
ulubionym winem pielgrzymów w drodze do Santiago de Compostela. Henri IV z Bearnais uczynił z niego wino
dworskie. Plénitude des Producteurs Plaimont to AOC Madiran produkowany przez spółdzielnię założoną w 1979
roku w Saint-Mont w Gers. Jest to ilustracja chęci zjednoczenia się lokalnych winiarzy w celu przywrócenia
regionalnym winom utraconego blasku sprzed lat. Skrót „Plaimont” jest kontrakcją piwnic Plaisance, Aignan
i Saint-Mont.
Producenci należący do spółdzielni przestrzegają precyzyjnych specyfikacji, które gwarantują etykę zawodową
i poszukiwanie uznanej jakości. Plénitude de Plaimont to mieszanka Tannat i Cabernet Sauvignon. Po ręcznym
zbiorze i wymaganym prawem odszypułkowaniu, wino jest winifikowane według odmian winorośli, z delikatną
ekstrakcją w celu kontroli siły garbników Tannat. Wino starzone jest w dębowych beczkach przez co najmniej 10
miesięcy.
Kolor to bardzo ciemny fiolet z czarnymi refleksami. Złożony nos z aromatami jeżyny, czarnej porzeczki, śliwki
oraz nutami skóry i tytoniu. Mocne i garbnikowe na podniebieniu, z intensywnością Tannata.

34.

Cena sprzedaży minimalnej: 470 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Yohan Lardy, Cru Fleurie Le Vivier
0,75L 12,5% rocznik 2019
Yohan Lardy,
Cru Moulin-a-Vent Les Michelons
0,75L 14% rocznik 2019

Yohan Lardy Cru Fleurie Le Vivier - 100% Gamay z winorośli w wieku od 40 do ponad 70 lat z ekspozycją
południowo-wschodnią na zaledwie 1/2 ha w lieu-dit „Le Vivier”. Krzewy sadzone są na wysokości 250 metrów.
Winogrona są zbierane ręcznie, a następnie poddane maceracji węglowej przez średnio 18 dni w betonowych
kadziach z użyciem rodzimych drożdży. Starzone 8 miesięcy w neutralnych dębowych beczkach z Burgundii.
Poddane lekkiej filtracji przed butelkowaniem.
Yohan Lardy, Cru Moulin-a-Vent Les Michelons – winogrona, z których powstało to wino zostały zasadzone
w 1903 roku w Lieu-dit „Les Michelons”, w pobliżu Moulin-à-Vent, na podłożu różowego granitu i manganu. To
wino ma aromaty świeżych ciemnych owoców, ziemi, bzu, wędzonego boczku, przypraw z wyraźnymi nutami
beczki. W ustach wyczuwalne jagody oraz jeżyny, wino pikantne i soczyste z nutami balsamicznymi, z bardzo
długim finiszem. Dojrzewało przez co najmniej 12 miesięcy w dębowych beczkach z Burgundii.

35.
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Cena sprzedaży minimalnej: 290 zł
Szacowana cena: 350 – 480 zł

Domaine Michelot, Meursault
0,75L 14%, rocznik 2019

Winiarnia Domaine Michelot jest własnością rodziny od sześciu pokoleń. Rodzina Michelot to specjaliści od
doskonałych win Meursault Chardonnay. Na Côte de Beaune produkują wina światowej sławy. Stare winorośle
Chardonnay rosną na żwirowych i kamienistych glebach wapiennych. Winogrona zbierane są ręcznie, a następnie
tłoczone i po krótkim procesie maceracji fermentowane w częściowo nowych dębowych beczkach.
Domaine Michelot, Meursault – białe wino o klarownej słomkowożółtej barwie, oferuje złożone, eleganckie
nuty dojrzałych owoców pestkowych oraz tropikalnych, takich jak morela, brzoskwinia, pigwa, papaja czy ananas
oraz delikatne nuty bananowe. Wino jest podkreślone lekkimi nutami masła i drożdży oraz innymi drugorzędnymi
aromatami, takimi jak delikatna wanilia i subtelne tony drewna dębowego. Na podniebieniu prezentuje się
głębokim i złożonym smakiem z burgundzką elegancją.

36.

Cena sprzedaży minimalnej: 560 zł
Szacowana cena: 600 – 700 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Domaine d’Ardhuy Savigny-Lès-Beaune
0,75L 13,5%, rocznik 2018
Domaine d’Ardhuy Aloxe-Corton
0,75L 13%, rocznik 2017

Każdy, kto miał okazję podróżować słynną Route des Grands Crus, z pewnością był oczarowany tą rezydencją
położoną w morzu winorośli. Położony w Corgoloin, pomiędzy Ladoix-Serrigny i Nuits-Saint-Georges, dwór jest
zdumiewającą posiadłością otoczoną 3,15 hektarami winorośli, zasadzonej w X wieku przez mnichów z Cluny.
Właściwa historia posiadłości rozpoczęła się nieco później, w 1947 roku. Gabriela d’Ardhuy i Eliane André razem
dali początek Domaine d’Ardhuy, a wszystkie ich córki do dziś są zaangażowane w życie posiadłości i dumnie,
dzień po dniu, pilnują uprawy winorośli. Certyfikowana organicznie i biodynamicznie od 2012 roku posiadłość,
wyraża się poprzez szeroki zakres apelacji od Gevrey-Chambertin do Puligny-Montrachet, w tym Clos de
Vougeot, Savigny-lès-Beaune, Meursault i Pommard. W sumie istnieje ponad 6 Grands Crus, 15 Premiers Crus
i 15 apelacji Villages, które rodzina d’Ardhuy oferuje.

37.
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Cena sprzedaży minimalnej: 550 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł

Monastere de Saint-Mont Rouge
0,75L 14,5%, rocznik 2016
2 butelki

Winiarze z Saint-Mont T utworzonych w 1979 roku przez stowarzyszenie piwnic Plaisance, AIgnan i SaintMONT w Gers. Vignerons de Saint-Mont produkują białe i czerwone wina na 1200 ha w AOC Saint-Mont oraz
wytrawne i słodkie białe, czerwone i różowe wina na 1140 ha w IGP Côtes de Gascognes.
Winnica Monastère ma swoje początki w XI wieku, kiedy to pracowali w niej mnisi benedyktyńscy. Te dopieszczone
działki rodzą majestatyczne wino, prawdziwy klejnot apelacji Saint Mont, która została ożywiona w latach
70-tych przez Andre Dubosc i innych podobnie myślących, pełnych pasji winiarzy.
Monastère des producteurs Plaimont ma ciemnoczerwony kolor. Późno dojrzewająca, gruboskórna i silnie
garbnikowa lokalna odmiana Tannat rozwija się w tym klimacie, gdzie korzysta z długiego, powolnego sezonu
dojrzewania, trwającego od kwietnia do końca września, z codziennym jasnym słońcem i chłodniejszą
temperaturą w nocy, którą zapewniają pobliskie Pireneje. Starzona przez 11 miesięcy w beczkach z francuskiego
dębu, mieszanka ta wyraża bogactwo tego wyjątkowego terroir. Intensywny charakter owoców ciemnej wiśni,
porzeczki i śliwki jest przenoszony przez grube, aksamitne taniny i uzupełniony przez charakterystyczną świeżość.

38.

Cena sprzedaży minimalnej: 280 zł
Szacowana cena: 360 – 460 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Billaud-Simon,
Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre
0,75L 13%, rocznik 2016
2 butelki

Region winiarski Chablis rozciąga się wzdłuż doliny Serein na terenie 19 gmin. Chablis, znane jako „Złota Brama
Burgundii”, poświęcone jest produkcji czystego, aromatycznego, świeżego białego wina, którego nazwa jest
synonimem „mineralności”.
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre to wino pochodzące z 30-hektarowej winnicy położonej na południowy
wschód od Grand Crus i cieszącej się taką samą ekspozycją na południe/południowy wschód jak Les Clos. Ręczny
zbiór odbywa się na optymalnym poziomie dojrzałości (między 12 a 13°). Winogrona są wyciskane w prasie
pneumatycznej, a moszcz poddawany jest maceracji na zimno przez okres 5-7 dni, po czym jest osiadany
i poddawany winifikacji. Fermentacja trwa od 15 do 18 dni. Wino dojrzewa przez około 14 miesięcy, w tym,
w razie potrzeby, przez pewien czas w beczkach z francuskiego dębu. Wino jest dwukrotnie oczyszczane przed
zabutelkowaniem późną jesienią.

39.
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Cena sprzedaży minimalnej: 620 zł
Szacowana cena: 650 – 750 zł

Domaine des Nugues, Fleurie
0,75L 13,5%, rocznik 2019
Beaujolais Cru, Gilles Gelin, Julienas
0,75L 13,5%, rocznik 2016
Domaine des Nugues - Gleby Beaujolais dzielą się na północne
i południowe, a miasto Villefranche-sur-Saône znajduje się
pomiędzy nimi. Najlepsze parcele znajdują się na zboczach
wzgórz, z większością granitu i łupka, pozostawiając niższe
zbocza z większą ilością kamienia i gliny. Południowa połowa
regionu ma bardziej płaskie tereny z bogatszymi, opartymi na
piaskowcu i glinie glebami z kilkoma łatami wapiennymi.
Fleurie z Domaine des Nugues ma wyrafinowany wyraz
jagód, świeżych śliwek i czarnych porzeczek wzmocnionych
przyprawami w tle. Czarujący początek, po którym następują
dobrze zdefiniowane nuty czarnych owoców i czarnych jagód,
kończąc na pikantnych nutach.
Juliénas jest, wraz z Saint-Amour, najbardziej na północ
wysuniętym Cru Beaujolais. Rozciąga się na cztery gminy Juliénas, Jullié, Émeringes i Pruzzily. Gleba jest tu bardzo
uboga i stanowi ją głównie granit w różnym stopniu
zwietrzenia, miejscami granit przykryty mezozoicznymi
osadami aluwialnymi.
Wina z regionu Juliénas należą do pełniejszych i bogatszych
Beaujolais. Mają pełny i bogaty aromat małych czerwonych
owoców, z przewagą malin i wiśni, z nutą dojrzałych
brzoskwiń. Wina są pełne i mięsiste z przyjemną pikantnością.
Dzięki swojej strukturze wina te nadają się również do średnio
długiego przechowywania.

40.

Cena sprzedaży minimalnej: 235 zł
Szacowana cena: 280 – 400 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Siaurac, Lalande de Pomerol
0,75L 14,5%, rocznik 2019
2 butelki

Château Siaurac w Lalande-de-Pomerol to posiadłość, która produkuje wina od 200 lat. Długo kojarzony
i sprzedawany z Château Pétrus w Pomerol. Lalande-de-Pomerol ma podobny klimat i podobne gleby do swojego
słynnego, luksusowego sąsiada. Właściciele Siaurac są zorientowani na jakość, a nie ilość i starają się wyrazić
unikalną typowość gleb i klimatu. Château posiada również certyfikat organiczny od stycznia 2009 roku. Średni
wiek winnicy wynosi od 25 do 30 lat.
Dziś Siaurac jest własnością właściciela Château Latour, Francois Pinault i grupy Artemis. Jest zatem wytwarzany
przez wyjątkowy, światowej klasy zespół.
Siaurac jest obsadzone Merlotem (74%), Cabernet Franc (17%) i Malbec (9%). Wina z Château Siaurac w smaku
są bogate, aksamitne i czyste z nutami wiśni, mokki, lukrecji i płatków róż.

41.
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Cena sprzedaży minimalnej: 250 zł
Szacowana cena: 300 – 430 zł

Château Balac Haut-Medoc
0,75L 13%, rocznik 2015
skrzynka – 6 butelek
Zaledwie kilka kilometrów od Pauillac, a tym samym od Grands Crus
Classés znajduje się Château Balac, Haut-Médoc Cru Bourgeois.
Rodzina Touchais panuje tu od 3 pokoleń. Pochodzący z Anjou
Joseph Touchais kupił to domostwo w 1964 roku, a przynajmniej
to, co z niego zostało, ponieważ winnica zniknęła, a zamek był
całkowicie zniszczony. Jego syn, Luc, przejął posiadłość od ojca
w 1973 roku, aby kontynuować ponowne sadzenie winnicy
i przywracanie domeny. Kilka lat później Château Balac jest
posiadłością o wartości winiarskiej 20 hektarów. Od 2005 roku za
Château odpowiada Lionel Touchais, syn Luca, absolwent enologii
na Uniwersytecie w Bordeaux. Zanim przejął stery po ojcu, przez
10 lat pracował w różnych winiarniach na świecie i zdobył tam
bogate doświadczenie. Teraz prowadzi posiadłość wraz z żoną
Amélie i nadal doskonalą winnicę. Praca w winnicy i w piwnicy nigdy
się nie kończy. Wszystkie winogrona są zbierane w 100% ręcznie,
ponieważ w ten sposób można najlepiej monitorować jakość, ale
także z chęci kontynuowania tradycji i przeżywania serdeczności,
która przychodzi z każdym rokiem. Winifikacja jest wykonywana
w całości przez Lionela. W tym celu łączy tradycję i innowację, aby
uzyskać jak najlepszą ekstrakcję aromatów i tanin. Przy każdym
zbiorze podejmuje decyzje o jakości w zależności od tego, co
przynosi mu natura. Po winifikacji, która również przeprowadzana
jest w tradycyjny sposób przy użyciu nowoczesnych technik, wino
starzone jest we francuskim dębie przez kolejne 12 miesięcy w celu
dojrzewania. Szata jest ciemnofioletowa z aromatami ciemnych
owoców, takich jak jeżyny i czarne porzeczki. Dominują owoce,
zaokrąglone lekkimi nutami wanilii. Taniny są miękkie i eleganckie.
Smak utrzymuje się przez długi czas.

42.

Cena sprzedaży minimalnej: 1090 zł
Szacowana cena: 1100 – 1250 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château La Fleur-Pétrus Pomerol
0,75L 14,5%, rocznik 2017

Château La Fleur-Pétrus Pomerol 2017 to wino wyprodukowane z odmian Merlot 91% , Cabernet Franc 6%, Petit
Verdot 3%. Wino o głębokim ciemno czerwonym odcieniu. Nos wypełniony aromatami czerwonych owoców,
wiśni, wędzonej śliwki, czerwonej porzeczki, czarnych oliwek, delikatne akcenty balsamiczne, skóry, nuta olchy.
Na podniebieniu pełne o subtelnych aksamitnych taninach, prowadzących do długiego i eleganckiego finiszu.

43.
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Cena sprzedaży minimalnej: 1350 zł
Szacowana cena: 1350 – 1450 zł

Château La Fleur-Pétrus Pomerol
0,75L 14,5%, rocznik 2017
skrzynka – 6 butelek

Chateau La Fleur-Pétrus Pomerol - winnica znajduje się pomiędzy Lafleur i Pétrus w Pomerol. Posiadłość istnieje
od 1952 roku, a w 1995 roku została powiększona o 4 hektary, co w Pomerol jest znaczące.

44.

Cena sprzedaży minimalnej: 7800 zł
Szacowana cena: 7800 – 8100 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château Deyrem Valentin Margaux
0,75L 14%, rocznik 2016
skrzynka – 6 butelek

Najsławniejsza apelacja gminna w Bordeaux, Margaux, synonim elegancji. Posiadłość klasyfikowana jako cru
bourgeois leży w pobliżu wioski Soussans. Tak też nazywał się jeden z pierwszych właścicieli Deyrem Valentin
w czasach napoleońskich. Zamek otacza teraz 12 ha upraw winorośli. Oprócz caberneta niemały udział w winnicy
ma również szczep petit verdot, dominujący czasem w kupażu drugiego wina posiadłości, Château Valentin.
Obecny właściciel, Jean Sorge, którego dziadek w 1928 roku kupił posiadłość, używa 1/3 nowych beczek do
dojrzewania wina. Jest ono idealnie dopracowane i wyszlifowane, ma mnóstwo ekspresji. Potencjał rozwoju
w butelce przynajmniej dziesięcioletni.

45.
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Cena sprzedaży minimalnej: 980 zł
Szacowana cena: 1050 – 1150 zł

Château de Sabazan, Saint Mont
0,75L 13%, rocznik 1998
skrzynka – 6 butelek

Położone w sercu południowo-zachodniej Francji, winnice Plaimont rozciągają się od podnóża Pirenejów do
wzgórz i dolin Gaskonii, obejmując wyjątkowo bogaty terroir. Tysiące winiarzy broni ideałów spółdzielni i angażuje
się w zarządzanie swoimi winnicami z szacunkiem zarówno dla środowiska, jak i własnych, uświęconych tradycją,
czasów.
Château de Sabazan, w apelacji Saint Mont, znajduje się w średniowiecznej wiosce Sabazan, w pobliżu Aignan.
Praca w winnicy dyktuje sezonowy rytm życia wioski około stu pięćdziesięciu mieszkańców, którzy żyją między
trzynastowiecznym romańskim kościołem i Château, które zostało przebudowane w XV wieku z kamieni
pochodzących z XIII w. W 1987 roku Plaimont po raz pierwszy wyprodukował wina ze zbiorów Château de
Sabazan, a pięciu młodych miejscowych winiarzy zostało obarczonych odpowiedzialnością za zarządzanie
winnicą, próbując w ten sposób poprawić sytuację społeczno-gospodarczą tej wioski, która w przeciwnym razie
skazana była na opustoszenie.

46.

Cena sprzedaży minimalnej: 850 zł
Szacowana cena: 910 – 1000 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Château
de Sabazan,
Saint Mont
0,75L 13%,
rocznik 2008

Château
de Sabazan,
Saint Mont
0,75L 14%,
rocznik 2014

skrzynka – 6 butelek

skrzynka – 6 butelek

47.
Cena sprzedaży minimalnej: 775 zł
Szacowana cena: 800 – 900 zł
62

48.
Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 680 – 780 zł

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 2014-2015) i zastrzeżonych
win producenta.

49.

Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 150 – 200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Pommery Brut Rose Champagne
0,75L 12,5%
4 butelki + zestaw kieliszków

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

50.
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Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł
Szacowana cena: 550 – 700 zł

Pommery Brut Rose Champagne
0,75L 12,5%
6 butelek

Na licytację przeznaczamy 6 butelek Pommery Brut Rose Champagne 0,75L
12,5%.

51.

Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Wina niemieckie

Hesja Nadreńska, największy niemiecki region winiarski, to tysiące łagodnych wzgórz, a wszędzie
gdzie okiem sięgnąć - winnicei.
Powierzchnia uprawna winorośli w regionie położonym pomiędzy Alzey, Worms, Mainz a Bingen,
a od północy i wschodu ograniczonym potężnym zakolem Renu wynosi 26 tysięcy hektarów.
Nic dziwnego, że prawie każda wioska w regionie Hesji Nadreńskiej począwszy od tarasów
nadreńskich, poprzez obszar Wonnegau aż do Alzeyer Hügelland może poszczycić się długimi
tradycjami winiarskimi. Już Rzymianie uprawiali winorośl na terenach położonych wzdłuż lewego
brzegu Renu a najstarszy dokument historyczny wzmiankujący z nazwy niemiecka winnicę,
dotyczy właśnie winnicy położonej w Hesji Nadreńskiej (Niersteiner Glöck). Panuje tutaj idealny
klimat dla uprawy winorośli. Od zachodu region osłonięty jest przez pasma górskie, opady nie
są zbyt obfite, lata są ciepłe a zimy łagodne.

66

Franz Keller, Weissburgunder, Vom Löss
0,75L 12,5%, rocznik 2019
Franz Keller, Grauburgunder, Vom Löss
0,75L 12,5%, rocznik 2019
Franz Keller, Oberbergener Bassgeige, Spätburgunder
0,75L 12,5%, rocznik 2019
Posiadłość winiarska Franz Keller powstała w wyniku
rozszerzenia działalności gastronomicznej prowadzonej przez
rodzinę Kellerów. Celem było wyprodukowanie win, które
byłyby doskonałym uzupełnieniem potraw serwowanych
w restauracji. Aby sprostać temu niełatwemu zadaniu, stawiają
na perfekcję i sumienną, ciężką pracę w winnicy, podobnie jak
w kuchni. Cnoty, które były na porządku dziennym już w dawnych
czasach, ponieważ strome zbocza i małe tarasy winnicy Franz
Keller pochodzą jeszcze z czasów rzymskich. Rodzina Kellerów
zawsze przywiązywała dużą wagę do francuskiego stylu życia.
I tego można skosztować i doświadczyć w winach Franza
Kellera. Dlatego między świeżymi i owocowymi aromatami
można znaleźć wina, które bywają złożone i pełne.
Winiarnia Franza Kellera jest w wyjątkowy sposób połączona
z naturą. Miejsce przetwarzania winogron, a także piwnica,
winoteka
i
restauracja”KellerWirtschaft”
doskonale
komponują się z otaczającym krajobrazem. Można to rozumieć
dosłownie, ponieważ winiarnia została częściowo wbudowana
w ziemię. Wszystkie powierzchnie dachowe są obsadzone
nasionami z pobliskiego Badberg. Stwarza to między innymi
optymalne warunki klimatyczne dla rozwoju i późniejszego
przechowywania win. Nowoczesna technologia jedynie wspiera
warunki stworzone przez naturę. Łagodna uprawa, nawożenie organiczne i szacunek dla natury są tak samo
ważne jak zmniejszenie plonów poprzez dzielenie winogron, przerzedzanie i zielone zbiory. Zbiór dojrzałych
owoców również odbywa się tu w kilku etapach i jest tradycyjną pracą ręczną. Zapewnia to zdrowie, bardzo
dobry stan dojrzałości i pełnię smaku winogron. W zależności od rodzaju wina, podczas dojrzewania w beczkach
typu barrique lub innych drewnianych beczkach, a także w nowoczesnych stalowych zbiornikach, wino może się
w pełni rozwinąć.

52.

Cena sprzedaży minimalnej: 450 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Wittmann, 100 Hügel, Riesling Trocken
0,75L 11,5%, rocznik 2021
Wittmann, Spätburgunder, Rotwein Trocken
0,75L 12,5%, rocznik 2018
Rodzina Wittmann zajmuje się uprawą winorośli w miejscowości
Westhofen w Rheinhessen od XVII wieku. Rodzina może
poszczycić się 15 pokoleniami i około 350 rocznikami
doświadczenia w uprawie winorośli. Własne wina rozlewają od
1921 roku. Dziś winiarnia jest prowadzona przez ojca Güntera,
jego żona Elisabeth, syn Philipp i jego żona. Philipp pełni funkcję
piwnicznego mistrza i enologa w winnicy, a także pełnił funkcję
członka zarządu VDP Rheinhessen w latach 2005-2019.
Westhofen jest na wskroś winiarską gminą, dlatego wokół
miejscowości znajduje się prawie 790 hektarów winnic,
z których część uprawiana jest przez Wittmannów. Terroir
jest dość zróżnicowane, z glebami zbudowanymi z margli
gliniastych, lessów, iłów lub zwietrzałych wapieni.
Dziś Wittmann ma cztery duże winnice, na których może się
oprzeć:
•
Brunnenhäuschen
•
Aulerde
•
Morstein
•
Kirchspiel
Wszystkie one znajdują się na terenie winnicy Westhofen,
sąsiadującej z pierwszą winnicą Gundersheim. Już w 1990
roku rodzina Wittmann zdecydowała się na przestawienie swojej uprawy winorośli na uprawę ekologiczną i tym
samym stała się jednym z pionierów w Niemczech. W 2004 r. uczyniono kolejny krok w kierunku rolnictwa
biodynamicznego. Zwraca się uwagę nie tylko na metody oszczędzania zasobów, ale cała gospodarka jest
prowadzona w cyklu, aby jak najmniej obciążać przyrodę. Wittmannowie produkują na przykład własny nawóz,
który aktywizuje glebę. W związku z tym, w winnicy stosuje się wyłącznie ręczne zbieranie plonów.
Po zbiorach winogrona są ponownie selekcjonowane, a po wytłoczeniu odprowadzane do piwnicy wyłącznie za
pomocą grawitacji. Fermentacja odbywa się wyłącznie przy użyciu naturalnych drożdży. 80 drewnianych beczek
jest gotowych, aby nadać winom ostateczny szlif. Najstarsza z nich pochodzi z 1890 r. Dojrzewanie odbywa się
oddzielnie w zależności od parceli.

53.
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Cena sprzedaży minimalnej: 235 zł
Szacowana cena: 280 – 360 zł

Obszary winnic
Republiki Południowej Afryki

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Swartland Riebeek Kasteel, Porseleinberg
0,75L 13,5%, rocznik 2019
2 butelki

Porseleinberg - Nazwa pochodzi od gór Porselein (porcelana) w Swartland. Porseleinberg jest położony na szczycie
góry w Swartlandzie. Etykieta wina została zaprojektowana tak, aby wykorzystywała absolutnie minimalną
ilość druku. Druk letterpress ma najmniejszy ślad węglowy ze wszystkich metod druku, więc właściciele farmy
zdecydowali się na zakup własnej drukarki Heidelberg z 1940 roku! A winiarz sam objął stanowisko drukarza.
Rok zajęło odrestaurowanie i uruchomienie maszyny typograficznej, a kolejny rok dojrzewanie wina. Nazwa
Porseleinberg oznacza Porcelanową Górę, a delikatna biała etykieta czerpie inspirację z porcelany, podczas
gdy motywy na szyjce i niebieski kolor z tyłu pochodzą z płytek Delft, które były popularnym elementem
w historycznych domach Cape Dutch.

54.
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Cena sprzedaży minimalnej: 780 zł
Szacowana cena: 850 – 950 zł

Zdjęcie: Leżakownia 1903, archiwum 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
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Śliwowica Górsko z Łącka
w opakowaniu prezentowym
0,5L 50%

Regionalna Śliwowica pochodząca z Łącka. Charakteryzuje się mocnym, śliwkowym smakiem. Wytwarzana
z najwyższej jakości destylatu śliwkowego i krystalicznie czystej górskiej wody. Swoją barwę i aromat nabiera
podczas leżakowania w specjalnie dobranych dębowych beczkach.

55.

Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 80 – 85 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits

73

Litworówka Polowaca
w opakowaniu prezentowym
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:

56.
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ziołowo-korzenny.

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

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:

57.

wytrawny, charakterystyczny dla destylatu ze śliwek.

Cena sprzedaży minimalnej: 80 zł
Szacowana cena: 90 – 100 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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MelRosa Tinktura Różana
0,5L 37,5%

Wódka smakowa, która swój wyszukany profil zawdzięcza niezwykłej kompozycji różanej oraz naturalnego miodu,
maceratów z owoców i przypraw korzennych. Aromat trunku podkreślają nalewy na płatki różane, owoc tarniny,
a także imbir i skórki pomarańczy. Harmonia smaku i świetnie zbilansowany zapach jest wynikiem maceracji
i zestawienia wyłącznie najwyższej jakości, naturalnych komponentów. Ten szlachetny trunek polecany jest na
szczególne okazje.

56.
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Cena sprzedaży minimalnej: 200 zł
Szacowana cena: 220 – 250 zł

Wódka Miodowo-Różana
0,35L 39%

W połowie XI w. na nadwiślańskiej skale, opodal Krakowa, osiedlili się czarni mnisi, których od imienia autora
Reguły, wedle której żyją, św. Benedykta z Nursji (480–ok. 550), określa się mianem benedyktynów. Rozpoczęli
budowę kościoła i klasztoru, które w następnych stuleciach rozbudowywane i odbudowywane wciąż miały
służyć idei, dla której to miejsce założono.

Na licytację przeznaczamy Benedyktyńską Wódkę Miodowo-różaną, 0,35L 39% w pięknej
karafce.

Po raz ostatni w sprzedaży!
59.

Cena sprzedaży minimalnej: 200 zł
Szacowana cena: 220 – 250 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Miodówka Żołądkowa, 0,5L 42%
Jałowcówka, 0,5L 49%

Na licytację przeznaczamy zestaw 2 wyjątkowych produktów Benedyktyńskich:
•
•

Benedyktyńska Miodówka Żołądkowa, 0,5L 42% - likier kawowy
Benedyktyńska Jałowcówka, 0,5L 49% - wódka jałowcowa

Po raz ostatni w sprzedaży!
60.
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Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 150 – 200 zł

Śliwowica Mikołaja Wierzynka, 0,5L 65%
Nalewka Staropolska Tarninowa Mikołaja Wierzynka
0.2L 30%
Nalewka Staropolska Wiśniowa Mikołaja Wierzynka
0,2L 21%
Mikołaj Wierzynek - wybitny przedstawiciel patrycjatu
krakowskiego, bogaty kupiec, syn protoplasty krakowskiej
gałęzi rodu Wierzynków (Wirzingów) Mikołaja starszego
(nr 33). Był ławnikiem sądowym w latach 1344 i 1345, jako rajca
krakowski został odnotowywany w latach 1347,1356,1361
i 1364. Majątek mnożył nie tylko dzięki działalności kupieckiej,
lecz także bankierskiej, pośredniczył w przekazywaniu kwot
pieniężnych zebranych przez kolektorów papieskich do
flandryjskich bankierów. Z jego osobą w pośredni sposób
łączy się wydarzenie — słynny zjazd monarchów w Krakowie
we wrześniu 1364 roku (w tradycji przed długi czas błędnie
za kronikarzem Janem Długoszem łączony ze ślubem
cesarza Karola IV z księżniczką Elżbietą, wnuczką Kazimierza
Wielkiego, który miał miejsce w roku 1363). Kongres ten
został uświetniony ucztą wydaną przez radę na koszt miasta,
aby godnie zaprezentować stołeczny Kraków. Jako jeden
z najprzedniejszych ówcześnie mieszczan, Wierzynek był na
niej gospodarzem. Istnieje przypuszczenie, że uczta wydana
przez miasto mogła mieć miejsce w jego domu. Znana legenda,
oparta o późniejsze o wiek w stosunku do tych wydarzeń
przekazy Długosza, mówi o hojnym obdarowaniu gości, nawet
srebrną zastawą ze stołów. Mikołaj był właścicielem między
innymi domu w Rynku, kupił go od Andrzeja z Bochni (nr 49).
Ożenił się z nieznaną z imienia córką Jana Luczmanna (nr 54),
miał synów: Alberta, Jekla i Hensla.

Na licytację przeznaczamy zestaw 3 wyjątkowych produktów „Wierzynek”:
•
•
•

Śliwowica Mikołaja Wierzynka, 0,5L 65%
Nalewka Staropolska Tarninowa Mikołaja Wierzynka, 0,2L 30%
Nalewka Staropolska Wiśniowa Mikołaja Wierzynka, 0,2L 21%

Po raz ostatni w sprzedaży!
61.

Cena sprzedaży minimalnej: 200 zł
Szacowana cena: 250 – 280 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Śliwowica Dwie Śliwy
0.5L 38%
2 butelki

Śliwowica to destylat ze śliwek o słowiańskim rodowodzie. Jest wyjątkowym trunkiem otrzymywanym
z naturalnego spirytusu owocowego o charakterystycznym, śliwkowym smaku. Produkowany według starannej,
wymagającej czasu i zaangażowania tradycyjnej technologii. Swój wyjątkowy aromat oraz bursztynową barwę
zyskuje dzięki leżakowaniu w specjalnie wyselekcjonowanych beczkach.

Po raz ostatni w sprzedaży!
62.
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Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł

Nalewka Tarninowa w karafce
0,5L 26%

Tarnina, inaczej śliwa tarnina lub tarka, to roślina, której właściwości lecznicze w medycynie naturalnej
wykorzystuje się od dawna.
Nalewka z tarniny jest nalewką szlachetną, delikatną, smakowo w okolicach śliwki i wiśni o przepięknej czerwonej
barwie, nieco zapomnianą ze względu na trudność pozyskania surowca, nieprzyjemne kolce, którymi pokryty jest
krzew, cierpki smak niepozornego owocu, który trudno zamienić na słodki bukiet niespotykanych aromatów.

Po raz ostatni w sprzedaży!
63.

Cena sprzedaży minimalnej: 200 zł
Szacowana cena: 220 – 250 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Z kolekcji Roberto & Tommaso Cavalli

Roberto & 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% 90licante 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:

64.

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot.

Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Roberto Cavalli Rosemary Vodka
1L 40%

Wódka rzekomo poświęcona czystości i kobiecości, ten przykład ultra premium od legendy włoskiego stylu
Roberto Cavalli jest tak gładki, zrównoważony i uwodzicielski, jak to tylko możliwe. Jako pierwsza wódka
wyprodukowana w całości we Włoszech, dzieło Cavalli’ego jest produkowane zgodnie z włoską tradycją
i korzysta ze wskazówek jednych z najbardziej szanowanych włoskich destylarni. Używając tylko najlepszej
jakości zboża i najczystszej wody (pochodzącej z Alp), ta umiejętnie wyprodukowana wódka jest wystarczająco
łagodna, aby pić ją samodzielnie, a także stanowi wyśmienitą bazę dla wielu Martinis i long drinków. Roberto
Cavalli Rosemary Vodka jest produkowana z dodatkiem świeżego rozmarynu, aby stworzyć smak, który mówi
o śródziemnomorskim lecie. Unikalny smak i piękna prezentacja sprawiają, że jest to inspirujący prezent zarówno
dla miłośników wódki, jak i mody.

65.

84

Cena sprzedaży minimalnej: 120 zł
Szacowana cena: 130 – 150 zł

Z prywatnej kolekcji

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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
2 butelki

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:

66.

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

Cena sprzedaży minimalnej: 1000 zł
Szacowana cena: 1100 – 1400 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.

67.

88

Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 450 – 500 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits

47

Oryginalna Leżakowana
Miodula® Prezydencka
Zestaw – 8 butelek

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.

W skład zestawu wchodzą:
•
•
•
•

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0.1L 40%
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
w Hołdzie Polskiej Awangardzie 0,5L 40% Gbox
Miodula Staropolska 0,5L 40%

68.

•
•
•
•

Miodula Staropolska 0,1L 40%
Miodula Polska Wódka 0,5L 40%
Miodula Espresso cold brewed coffee liqueur
0,5L 30%
Miodula Espresso cold brewed coffee liqueur
0,1L 30%

Cena sprzedaży minimalnej: 280 zł
Szacowana cena: 300 – 350 zł
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:
Zapach:
Smak:
Finish:
Aftertaste:

klarowny płyn, pięna, bursztynowa barwa
nuta miodowa, waniliowa, marcepanowa i migdałowa
dobrze zbalansowany, delikatny, pełny, przyjemna kompleksowość
zmysłowy, łagodny, zadowalający
bardzo długi

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2015

Butelka nr: 186
Beczka nr: 85

Po raz ostatni w sprzedaży!
69.
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Cena sprzedaży minimalnej: 400 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł

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: 2015
Rozlew:
2017

70.

Butelka nr: 38
Beczka nr: 105

Cena sprzedaży minimalnej: 360 zł
Szacowana cena: 390 – 500 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Piano Rose Gold Homage J. Łaski 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:

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

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2017

71.
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Butelka nr: 55
Beczka nr: 105

Cena sprzedaży minimalnej: 940 zł
Szacowana cena: 950 – 1200 zł

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Box Piano White Homage J. Łaski Tempranillo
1,5L 40% rocznik 2015

Wyjątkowa edycja Oryginalnej Leżakowanej Mioduli Prezydenckiej dojrzewającej w beczce po hiszpańskim winie
Tempranillo z regionu Rioja – edycja Piano White.
Produkt otrzymujemy zapakowany w białe, minimalistyczne pudełko. Jasny kolor opakowania podkreśla głęboko
dębowy kolor trunku z ciepłymi refleksami czerwonego wina. Zaraz po odkorkowaniu butelki do powietrza
wydostają się zróżnicowane nuty między innymi lukrecji, anyżu, cytryn, miodu wielokwiatowego a nawet płatków
kukurydzianych. W smaku dominuje mocno wyczuwalny korzeń lukrecji, wspomagany przez nuty dębu, cytryny,
miodu a także zboża. Finisz jest delikatny i zbalansowany, a smak trunku zostaje na języku przez krótki okres
czasu. Swoją lekko czerwoną barwę i specyficzny aromat zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po hiszpańskim
winie Tempranillo z regionu Rioja.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

lukrecja, anyż, cytryny, miód wielokwiatowy a nawet płatki kukurydziane
mocno wyczuwalny korzeń lukrecji, wspomagany przez nuty dębu, cytryny,
miodu, a także zboża
delikatny i zbalansowany
krótki

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2015

72.

Butelka nr: 83
Beczka nr: 86

Cena sprzedaży minimalnej: 940 zł
Szacowana cena: 950 – 1200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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:

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

Szpuntowanie: 2004
Rozlew:
2008

73.
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Butelka nr: 301
Beczka nr: 10

Cena sprzedaży minimalnej: 430 zł
Szacowana cena: 480 – 600 zł

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Edycja specjalna w drewnie olchowym
0,5L 40%, rocznik 2005

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

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

Szpuntowanie: 2005
Rozlew:
2008

74.

Butelka nr: 009
Beczka nr: 06

Cena sprzedaży minimalnej: 420 zł
Szacowana cena: 470 – 590 zł
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:

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

Szpuntowanie: 2006
Rozlew:
2008

75.
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Butelka nr: 252
Beczka nr: 5

Cena sprzedaży minimalnej: 410 zł
Szacowana cena: 460 – 580 zł

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2013/2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka szpuntowana w 2013 roku a rozlana w 2015 roku, posiada głęboką
bursztynową barwę. Podczas degustacji uwalniają się zapachy wanilii, migdałów, miodu oraz dębu. Na języku
Miodula uwalnia nuty mocno migdałowe. Finisz jest długi, delikatny i z dużą pełnią smaku. Aftertaste jest średni
do długiego.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

wanilia, migdały, miód oraz dąb
mocno migdałowy
długi, delikatny i z dużą pełnią smaku
średni do długiego

Szpuntowanie: 2013
Rozlew:
2015

76.

Butelka nr: 055
Beczka nr: 19

Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 170 – 220 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2012/2016

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka została zaszpuntowana w 2012 roku a rozlana w 2016 roku. Posiada
głęboką bursztynową barwę. Posiada słodki, dębowo-miodowy zapach z nutami kawowymi i waniliowymi.
Podczas degustacji wyczuwalne są nuty kremowe, dębowe oraz miodowe z nutą gorzkiej czekolady. Finisz jest
długi i pełny w smaku, po czym następuje przyjemny i zbalansowany aftertaste.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

słodki, dębowo-miodowy zapach z nutami kawowymi i waniliowymi
kremowy, dębowy oraz miodowy z nutą gorzkiej czekolady
długi i pełny w smaku
przyjemny i zbalansowany

Szpuntowanie: 2012
Rozlew:
2016

77.
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Butelka nr: 56
Beczka nr: 20

Cena sprzedaży minimalnej: 160 zł
Szacowana cena: 190 – 250 zł

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2014/2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka szpuntowana w 2014 roku i rozlewana w 2015 roku, posiada
bursztynową barwę. W nosie można poczuć aromaty wanilii, migdałów, miodu a także dębu. W smaku jest pełna,
mocno miodowa i zarazem bardzo delikatna. Posiada długi finisz oraz średni do długiego aftertaste.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

wanilia, migdały, miód a także dąb
pełny, mocno miodowy i zarazem bardzo delikatny
długi
średni do długiego

Szpuntowanie: 2014
Rozlew:
2015

78.

Butelka nr: 92
Beczka nr: 44

Cena sprzedaży minimalnej: 130 zł
Szacowana cena: 150 – 210 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2015/2017

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka została zaszpuntowana w 2015 roku i rozlana po dwóch latach
leżakowania w dębowych beczkach w 2017 roku. W nosie można wyczuć aromaty waniliowe, migdałów, miodu
musli oraz nuty dębu. W smaku jest mocno miodowa oraz bardzo delikatna. Finisz jest długi i pełny w smaku
z średnim lub długim aftertastem.

Noty degustacyjne:
Nos:
Język:
Finisz:
Aftertaste:

wanilia, migdały, miód, musli oraz nuty dębu
mocno miodowa oraz bardzo delikatna
długi i pełny w smaku
średni do długiego

Szpuntowanie: 2015
Rozlew:
2017

79.
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Butelka nr: 37
Beczka nr: 105

Cena sprzedaży minimalnej: 130 zł
Szacowana cena: 150 – 210 zł

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2013/2014

Noty degustacyjne:
Zapach:
Smak:
Finish:
Aftertaste:

wanilia, migdały i miód, muesli, nuty dębu
mocno miodowy, bardzo delikatny, duża pełnia smaku
długi
średni do długiego

Szpuntowanie: 2013
Rozlew:
2014

80.

Butelka nr: 264
Beczka nr: 11

Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 170 – 220 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40%,
rocznik 2014

Noty degustacyjne:
Zapach:
Smak:
Finish:
Aftertaste:

wanilia, migdały i miód, muesli, nuty dębu
mocno miodowy, bardzo delikatny, duża pełnia smaku
długi
średni do długiego

Szpuntowanie: 2014
Rozlew:
2014

81.
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Butelka nr: 2848
Beczka nr: Kadź 27

Cena sprzedaży minimalnej: 130 zł
Szacowana cena: 150 – 210 zł

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:

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

Szpuntowanie: 2018
Rozlew:
2019

82.

Butelka nr: 220
Beczka nr: 71

Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 160 zł
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:

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

Szpuntowanie: 2019
Rozlew:
2022

83.
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Butelka nr: 18
Beczka nr: 73

Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 160 zł

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

84.

Cena sprzedaży minimalnej: 500 zł
Szacowana cena: 600 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

„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

destylarni

we

lub

wszystkich

kierownika
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.
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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 94 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

85.

Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 220 – 240 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits

111

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

86.
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Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 220 – 240 zł

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

87.

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

88.
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Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 190 – 200 zł

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

Butelka numer 138 z 311

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

89.

Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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 574 z 644

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

90.
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Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł

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 272 z 311

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

91.

Cena sprzedaży minimalnej: 170 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

118

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

92.

Cena sprzedaży minimalnej: 1900 zł
Szacowana cena: 2500 – 3000 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

120

Rys. Mapa Hispaniola, archiwum Mundivie S.A.

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Barbados

Cane Island Single Estate Barbados
8YO Rum, 0,7L 43%

Od 1627 do 1966 roku Barbados był kolonią Wielkiej Brytanii, a 30 listopada 2021 r. zerwał unię personalną
z Wielką Brytanią, stając się niezależną republiką.
Rum ten ma ciemno-bursztynową barwę, charakteryzuje się idealną równowagą między głęboką dębiną
a złożonymi przyprawami. Jest to typowy rum Foursquare, gładki, autentyczny i czysty. Rum został wyprodukowany
w czasie, gdy Barbados należał jeszcze do kolonii Wielkiej Brytanii.

- 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

93.
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Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 160 – 180 zł

Wenezuela

Cane Island Single Estate Venezuela
8YO Rum, 0,7L 43%

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

94.

Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 160 – 180 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits

123

Nikaragua

Cane Island Single Estate Nicaragua
12YO Rum, 0,7L 43%

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

95.
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Cena sprzedaży minimalnej: 165 zł
Szacowana cena: 175 – 190 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Trinidad

Cane Island Single Estate Trinidad
8YO Rum, 0,7L 43%

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

96.
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Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 160 – 180 zł

Tajlandia

Cane Island Single Estate Thailand
5YO Rum, 0,7L 43%

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

97.

Cena sprzedaży minimalnej: 135 zł
Szacowana cena: 140 – 160 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Australia

Cane Island Single Estate Australia
4YO Rum 0,7L 43%

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

98.
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Cena sprzedaży minimalnej: 135 zł
Szacowana cena: 140 – 160 zł

Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 5 sztuk

Na licytację przeznaczamy wyjątkową kolekcję 5 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 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%

99.

Cena sprzedaży minimalnej: 730 zł
Szacowana cena: 750 – 800 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 2 sztuki

Na licytację przeznaczamy wyjątkowy zestaw 2 Rumów Cane Island:
Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Trynidad 8YO Rum, 0,7L 43%

100. Cena sprzedaży minimalnej: 280 zł
Szacowana cena: 300 – 350 zł
130

Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 2 sztuki

Na licytację przeznaczamy wyjątkowy zestaw 2 Rumów Cane Island:
Cane Island Single Estate Tailandia 5YO Rum, 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Nikaragua 12YO Rum, 0,7L 43%

101. Cena sprzedaży minimalnej: 300 zł
Szacowana cena: 320 – 370 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 3 sztuki

Na licytację przeznaczamy wyjątkowy zestaw 3 Rumów Cane Island:
Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Wenezuela 8YO Rum, 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Trynidad 8YO Rum, 0,7L 43%

102. Cena sprzedaży minimalnej: 430 zł
Szacowana cena: 450 – 480 zł
132

Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 2 sztuki

Na licytację przeznaczamy wyjątkowy zestaw 2 Rumów Cane Island:
Cane Island Single Estate Wenezuela 8YO Rum, 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Trynidad 8YO Rum, 0,7L 43%

103. Cena sprzedaży minimalnej: 300 zł
Szacowana cena: 320 – 360 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Cane Island Single Estate Rhum
0,7L 43%
Zestaw – 6 sztuk

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

Na licytację przeznaczamy wyjątkową kolekcję 6 Rumów Cane Island
wraz z zestawem 6 szklanek Bohemia:
Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Tailandia 5YO Rum, 0,7L 43% - 2 butelki
Cane Island Single Estate Wenezuela 8YO Rum, 0,7L 43%
Cane Island Single Estate Nikaragua 12YO Rum, 0,7L 43% - 2 butelki
104. Cena sprzedaży minimalnej: 780 zł
Szacowana cena: 800 – 850 zł
134

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.

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

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

Labourdonnais Fusion Rhum set 6x5cl

Labourdonnais Fusion Rhum jest uzyskiwany z naturalnej maceracji owoców i przypraw, pozyskiwanych ze
150-letnich sadów Labourdonnais, w ich białym rumie klasy premium. Maceracja trwa do 3 miesięcy, zanim rum
zostanie przefiltrowany i zabutelkowany. Labourdonnais Fusion Rhum charakteryzuje się eksplozją egzotycznych
smaków.

W skład zestawu wchodzą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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%

107. Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 180 – 200 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Republika Mauritiusu

Saint Aubin Extra Premium
Cœur de Chauffe Potstill Rhum 0,05L 40%
Zestaw – 3 sztuki

Saint Aubin Coeur de Chauffe Épicé jest destylowany w „Pot Still”. Do destylacji czystego soku trzcinowego
destylarnia Saint Aubin używa żelaznej destylarki i zachowuje tylko serce destylatu, aby uzyskać rum o wyjątkowej
jakości.

W skład zestawu wchodzą:
1.
2.
3.

Saint Aubin Extra Premium Coeur de Chauffe Potstill Épicé 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 40%

108. Cena sprzedaży minimalnej: 70 zł
Szacowana cena: 90 – 120 zł
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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 Reserva del Señor Reposado
Puro de Agave, 0,7L 38%

Tequila Reserva del Señor Reposado to tequila Reposado w 100% z niebieskiej agawy, starzona w beczkach
z białego dębu amerykańskiego przez minimum 8 miesięcy. Wyróżnia się delikatnym tostowym aromatem
i korzennymi nutami drzewnymi.
Tequila Reserva del Señor Reposado ma bladożółty kolor ze srebrnymi przebłyskami, z wyczuwalnymi nutami
waniliowo-kokosowymi i specjalnymi nutami tostowymi przypominającymi parujące ananasy. Podniebienie jest
suche z niuansami, które przenoszą nas do słodyczy kremowego karmelu, pieczonego chili i opiekanych przypraw.

109. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł
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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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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
110. Cena sprzedaży minimalnej: 713 zł
Szacowana cena: 750 – 850 zł

Butelka nr 184 z 399
113. Cena sprzedaży minimalnej: 713 zł
Szacowana cena: 750 – 850 zł

Butelka nr 182 z 399
111. Cena sprzedaży minimalnej: 713 zł
Szacowana cena: 750 – 850 zł

Butelka nr 185 z 399
114. Cena sprzedaży minimalnej: 713 zł
Szacowana cena: 750 – 850 zł

Butelka nr 183 z 399
112. Cena sprzedaży minimalnej: 713 zł
Szacowana cena: 750 – 850 zł
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Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia
0,2L 50% rocznik 2004
12 butelek

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.

115. Cena sprzedaży minimalnej: 1680 zł
Szacowana cena: 1680 – 1800 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 2 butelki The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L
48,2% rocznik 1990
Butelka nr 236 z 239
116. Cena sprzedaży minimalnej: 600 zł
Szacowana cena: 700 – 800 zł
Butelka nr 238 z 239
117. Cena sprzedaży minimalnej: 600 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 2 butelki The First Editions Glen Moray 25-letnia
0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994

Butelka jedna z 339
118. Cena sprzedaży minimalnej: 760 zł
Szacowana cena: 1100 – 1250 zł
Butelka jedna z 339
119. Cena sprzedaży minimalnej: 760 zł
Szacowana cena: 1100 – 1250 zł
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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

120. Cena sprzedaży minimalnej: 442 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

121. Cena sprzedaży minimalnej: 728 zł
Szacowana cena: 850 – 950 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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
122. Cena sprzedaży minimalnej: 372 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł

Butelka jedna z 890
125. Cena sprzedaży minimalnej: 372 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł

Butelka jedna z 890
123. Cena sprzedaży minimalnej: 372 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł

Butelka jedna z 890
126. Cena sprzedaży minimalnej: 372 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł

Butelka jedna z 890
124. Cena sprzedaży minimalnej: 372 zł
Szacowana cena: 400 – 550 zł
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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
127. Cena sprzedaży minimalnej: 505 zł
Szacowana cena: 630 – 700 zł
Butelka jedna z 282
128. Cena sprzedaży minimalnej: 505 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
129. Cena sprzedaży minimalnej: 195 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł
Butelka jedna z 696
130. Cena sprzedaży minimalnej: 195 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł
Butelka jedna z 696
131. 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

132. Cena sprzedaży minimalnej: 480 zł
Szacowana cena: 580 – 700 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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
133. Cena sprzedaży minimalnej: 590 zł
Szacowana cena: 590 – 650 zł

Butelka jedna z 260
136. Cena sprzedaży minimalnej: 590 zł
Szacowana cena: 590 – 650 zł

Butelka jedna z 260
134. Cena sprzedaży minimalnej: 590 zł
Szacowana cena: 590 – 650 zł

Butelka jedna z 260
137. Cena sprzedaży minimalnej: 590 zł
Szacowana cena: 590 – 650 zł

Butelka jedna z 260
135. Cena sprzedaży minimalnej: 590 zł
Szacowana cena: 590 – 650 zł
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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
138. Cena sprzedaży minimalnej: 440 zł
Szacowana cena: 500 – 570 zł

Butelka jedna z 322
141. Cena sprzedaży minimalnej: 440 zł
Szacowana cena: 500 – 570 zł

Butelka jedna z 322
139. Cena sprzedaży minimalnej: 440 zł
Szacowana cena: 500 – 570 zł

Butelka jedna z 322
142. Cena sprzedaży minimalnej: 440 zł
Szacowana cena: 500 – 570 zł

Butelka jedna z 322
140. Cena sprzedaży minimalnej: 440 zł
Szacowana cena: 500 – 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
143. Cena sprzedaży minimalnej: 995 zł
Szacowana cena: 1000 – 1100 zł
Butelka jedna z 272
144. Cena sprzedaży minimalnej: 995 zł
Szacowana cena: 1000 – 1100 zł
Butelka jedna z 272
145. Cena sprzedaży minimalnej: 995 zł
Szacowana cena: 1000 – 1100 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

146. Cena sprzedaży minimalnej: 995 zł
Szacowana cena: 1000 – 1100 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

156

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.
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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.

Mundivie, Finest Wines & Spirits

159

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.

147. 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.

148. Cena sprzedaży minimalnej: 2210 zł
Szacowana cena: 2300 – 2500 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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

149. Cena sprzedaży minimalnej: 120 zł
Szacowana cena: 130 – 160 zł
162

Destylarnia Dalmore produkuje wyjątkowe whisky single malt od 1839 roku. Położona na
północnym wybrzeżu zatoki Cromarty destylarnia jest doskonale przygotowana, aby korzystać
z niektórych najlepszych szkockich zasobów naturalnych: wód Loch Morie, położonych wysoko
na wzgórzach z widokiem na gorzelnię, złotego jęczmienia z bogatych gleb przybrzeżnych
Czarnej Wyspy. Lokalizacja na poziomie morza jest niezwykle ważna. Magazyny od strony morza
oraz słone powietrze idealne warunki do dojrzewania whisky The Dalmore.
Z historią sięgającą XIII wieku, The Dalmore to whisky z nienagannym rodowodem. Z dumą
podtrzymuje królewskie dziedzictwo i pielęgnuje niektóre najstarsze i najrzadsze single malt na
świecie. Dalmore ma niezrównaną pasję do artyzmu oraz niezachwiane dążenie do doskonałości
co znajduje odzwierciedlenie w każdej butelce single malt noszącej nazwę Dalmore.
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Dalmore Vintage Single Malt Scotch Whisky
0,7L 45%, rocznik 2002

Dalmor Vintage to single malt szkockiego pochodzenia z regiony Highlands. Whisky to dojrzewało w beczkach
po amerykańskim Bourbonie a następnie w beczkach po winie Cabernet Sauvignon i Muscatel. Podczas
degustowania tego wyjątkowego trunku w nosie wyczuwalne są subtelne nuty świeżych drewnianych desek,
suszonych moreli oraz karmelu. Następnie przywitają nas słodkie nuty gruszki, liczi, rabarbaru, białego pieprzu
oraz suszonych śliwek i tytoniu. W smaku mocno wyczuwalne są nuty dębowej beczki, imbiru, białego pieprzu
oraz grabinki. Występuje również delikatna kwasowość nabyta podczas leżakowania w beczkach po winie oraz
delikatne nuty owoców. Finisz jest średnio długi z nutami lukrecji oraz gruszki.

150. Cena sprzedaży minimalnej: 1000 zł
Szacowana cena: 1100 – 1300 zł
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Dalmore Cabernet Sauvignon, Highlands
Single Malt Scotch Whisky
0,7L 45% rocznik 1973

Whisky z gamy „Rare & Prestigious”, firmy Whyte & Mackay.
Ten pochodzący z 1973 roku Dalmore był pierwotnie leżakowany w beczkach z amerykańskiego białego dębu,
a następnie dojrzewał przez kilka lat w beczkach po Cabernet Sauvignon od Ch. Haut-Marbuzet, Cru Bourgeois
z apelacji St. Estephe. Produkt w wyjątkowym opakowaniu prezentowym.

Butelka numer 702 z 1000

Noty degustacyjne:
Zapach:
Smak:
Finisz:

głęboki i słodki, letnie owoce w towarzystwie syropu owocowego i wanilii, a następnie
gorzkiej czekolady
elegancki z nutami malin i bogactwem konfitury owocowej, wyczuwalny cynamon
i łagodna nuta dębu dodająca subtelnie równoważącej wytrawności
bogaty, wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce z domieszką świeżych malin, nutą wiśni
i długotrwałą wytrawnością

151. Cena sprzedaży minimalnej: 25 500 zł
Szacowana cena: 26 500 – 31 000 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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).

152. Cena sprzedaży minimalnej: 450 zł
Szacowana cena: 500 – 650 zł
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Von Hallers Gin, 0,5L 44%
Von Hallers Gin x Studier, 0,5L 44%
Zestaw 5 + 1

Na butelce znajduje się podpis
Carla Graf von Hardenberg Junior

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.
Von Hallers Gin X Studier łączy aromaty cytrusów i lekką roślinność 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.

153. Cena sprzedaży minimalnej: 400 zł
Szacowana cena: 550 – 650 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

154. Cena sprzedaży minimalnej: 90 zł
Szacowana cena: 100 – 110 zł
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Bolzano – Lana, Włochy

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

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.

Na licytację przeznaczamy zestaw 6 butelek Pircher Pomelo Distilled Botanical
Dry Gin
155. Cena sprzedaży minimalnej: 400 zł
Szacowana cena: 420 – 450 zł
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Hofland Jenever
1L 35%

Hofland Graan Jenever to marka, która pochodzi z 1923 roku i została stworzona przez Jacoba Hoflanda. Jest
to gin premium uzyskany w wyniku podwójnej destylacji, przy czym alkohol zbożowy destylowany jest z żyta
i słodu. Wśród użytych botanicznych składników są jałowiec, lukrecja, malina, wanilia i anyż. Produkt jest bardzo
miękki i kremowy, zrównoważony i słodki, z przewagą jałowca.

156. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 110 – 120 zł
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Puccini Crystal - Liquore Sambuca
0.5L 38%

Puccini Crystal Sambuca to produkt uznany przez Włochów za najlepszą markę. Degustuje się go rano, po obiedzie
i wieczorem. Od lat 50. XX wieku jest nieodłącznym elementem włoskiego stylu życia. Receptura wytwarzania
Sambuca jest zastrzeżona i ściśle tajna. Wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości anyż gwiazdkowy, będący
głównym źródłem smaku trunku, jest sprowadzany z Chin. Tu używa się go jako dodatku do herbaty i do leczenia
reumatyzmu. Niekiedy nasiona anyżu żuje się po posiłku, aby wspomóc trawienie. Sambuca to bezbarwny likier
będący doskonałą kompozycją kwiatów czarnego bzu, anyżu gwiaździstego, kopru włoskiego i lukrecji, zamknięty
w tradycyjnej przeźroczystej butelce oklejonej białą etykietą. Tajemnicą wykwintnego smaku są też dwa rodzaje
cukru najwyższej klasy.

157. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 110 – 120 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits

171

Z prywatnej kolekcji

172

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.

158. Cena sprzedaży minimalnej: 1200 zł
Szacowana cena: 1300 – 1500 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

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

160. Cena sprzedaży minimalnej: 3375 zł
Szacowana cena: 3500 – 3750 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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.

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

162. Cena sprzedaży minimalnej: 675 zł
Szacowana cena: 700 – 850 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Cartuxa Evora Branco Colheita
0,75L 13%, rocznik 2018
Cartuxa Evora Tinto Colheita
0,75L 14,5%, rocznik 2017
Adega
Cartuxa
[Winiarnia
Cartuxa],
w Quinta de Valbom, jest ściśle związana
z Towarzystwem Jezusowym. W 1580 roku
jezuita ksiądz Pedro Silva, rektor Universidade
de Évora, nabył Quinta de Valbom, aby
pomieścić kadrę dydaktyczną uniwersytetu.
Budowa domu rekolekcyjnego jezuitów trwała
około 10 lat i zaowocowała powstaniem
budynku z wieloma kwaterami, stołówką
i kaplicą.
W 1759 roku, wraz z wydaleniem Towarzystwa
Jezusowego z kraju przez Marquês de
Pombal, Quinta de Valbom stała się częścią
własności państwowej, a w 1776 roku została
wyposażona w prasę do produkcji wina, która
szybko zyskała znaczenie w regionie. Bliskość
klasztoru Cartuxa zadecydowała, że stanie
się ona znana do dziś jako Adega Cartuxa
[Winiarnia Cartuxa].
W 1869 roku pradziadek założyciela, José
Maria Eugénio de Almeida, nabył Quinta
de Valbom. Po jego śmierci to właśnie jego
syn, Carlos Maria Eugénio de Almeida, zaangażował się w kontynuację i rozszerzenie produkcji Casa Agrícola
Eugénio de Almeida. To z jego inicjatywy zasadzono winnice, które były najwcześniejszym źródłem win. Wraz
ze stopniowym rozwojem i sukcesem produkcji wina, winiarnia Cartuxa była stopniowo ulepszana. Liczne
restrukturyzacje, które miały miejsce w latach 1993 i 1995, pozwoliły na ponowne wyposażenie i rozszerzenie
wszystkich sektorów winnicy, zwiększając znacznie jego potencjał do produkcji wina i zdolności przechowywania.
Nadal istnieją dobrze zachowane wcześniejsze urządzenia, obecnie nieużywane, ale innowacyjne w momencie
ich wprowadzenia, takich jak algierskie amfory do fermentacji win czerwonych (kadzie zbudowane z betonu,
z autoweryfikatorami) oraz złoża, w których odbywała się fermentacja win białych. Te zbiorniki do przechowywania,
zbudowane z cementu, które później zostały pokryte żywicą, pochodzą z lat 50. ubiegłego wieku, czyli z okresu,
kiedy ich stosowanie było powszechną praktyką.

163. Cena sprzedaży minimalnej: 320 zł
Szacowana cena: 320 – 400 zł
178

Quinta do Vale Meao, Meandro
0,75L 14% rocznik 2019
Quinta do Crasto Roquette & Cazes
0,75L 14,5% rocznik 2018
Pombal do Vesuvio
0,75L 14,5% rocznik 2019

Quinta do Vale Meão to posiadłość Port z siedzibą w gminie Vila Nova de Foz Côa w górnej części doliny Douro.
Produkuje szereg win stołowych i wzmacnianych, które zdobyły liczne nagrody.
Quinta do Crasto to ceniona posiadłość w regionie Douro założona w 1615 roku, choć czasem postrzegana
jest jako coś nowego. Wynika to ze zmiany w portugalskim prawie winiarskim, która pozwoliła pojedynczym
kwintom na butelkowanie i eksportowanie wina.
Od 1994 roku Quinta do Crasto produkuje Port i wina stołowe pod własną marką. Portfolio obejmuje LBV
i Vintage Port oraz szereg win stołowych pod markami Quinta do Crasto i Crasto.
Quinta do Vesuvio jest położona daleko w górę rzeki w Douro Superior, 120 kilometrów od wybrzeża Atlantyku
w Portugalii i tylko 30 kilometrów od granicy z Hiszpanią. Od momentu przejęcia Quinta do Vesuvio w 1989
roku, właściciele starali się odzyskać legendarną reputację quinty. Zachowali wielowiekową metodę zbierania
winogron w granitowych lagares, które zostały zbudowane w 1827 roku. Dziś Vesuvio jest jedną z ostatnich
posiadłości w Dolinie Douro, która podtrzymuje tę tradycję.

164. Cena sprzedaży minimalnej: 530 zł
Szacowana cena: 550 – 600 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Cossart & Gordon, Verdelho
0,75L 19%, 5-letnie
Cossart & Gordon, Bual
0,75L 19%, 5-letnie
Cossart & Gordon, Malmsey
0,75L 19%, 10-letnie
Firma Cossart Gordon & Co. została założona w 1745 roku i jest
najstarszą firmą branży winiarskiej z Madery. Francis Newton,
młody Szkot, wypłynął z Gravesend w Wielkiej Brytanii
i przybył na Maderę 12 września 1745 roku, gdzie założył
firmę. Dołączył do niego młodszy brat Thomas w latach 17581763, a następnie inny Szkot, Thomas Gordon z Balmaghie,
również w 1758 roku. Thomas Murdoch dołączył do firmy
Newton, Gordon, Murdoch & Co. w 1791 roku.
Do 1850 roku firma dostarczała podobno „połowę wzrostu
na wyspie”, a kontakty Newtona w Ameryce poprzez
jego brata Andrew (który wyjechał ze Szkocji do Wirginii)
okazały się bardzo udane i firma zyskała bezkonkurencyjną
reputację jako dostawcy wyrafinowanych Madeiras . Kolonie
w Ameryce Północnej były wówczas największym i najbardziej
wymagającym rynkiem zbytu, do tego stopnia, że najlepsza
produkcja była powszechnie znana jako „America Madeira”.

165. Cena sprzedaży minimalnej: 520 zł
Szacowana cena: 560 – 610 zł
180

XX – wieczny dzban do wina firmy WMF
Les Emirs 0,75L 14% rocznik 2011

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

Na licytację przekazujemy pochodzący z początku XX wieku, dzban na wino ze
stopu cynowego w zestawie z butelką wina libańskiego Les Emirs 0,75L 14%,
rocznik 2011
166. Cena sprzedaży minimalnej: 1400 zł
Szacowana cena: 1500 – 1900 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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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, którzy 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.

167. Cena sprzedaży minimalnej: 650 zł
Szacowana cena: 950 – 1100 zł
182

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

168. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Plakat reklamowy Miamée Liqueur
„Voilà Miamée”

Na licytację przeznaczamy plakat reklamowy Miamée Liqueur „Voilà Miamée”.
Plakat w stanie bardzo dobrym.
Wymiary:

wysokość: 59 cm
szerokość: 84 cm

169. Cena sprzedaży minimalnej: 30 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł
184

Plakat reklamowy „Mistrzowski Pokaz
Barmański – Miodula 2022”

Na licytację przeznaczamy plakat reklamowy „Mistrzowski Pokaz Barmański
– Miodula 2022”. Plakat w stanie bardzo dobrym.
Wymiary:

wysokość: 42 cm
szerokość: 30 cm

170. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 50 – 70 zł
Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Kieliszki do porto, ok. 1930

11 kieliszków, szkło bezbarwne, emalia, złocenie, wys. 12,5 cm, czarki dekorowane motywem drobnych kwiatków.
Stan zachowania bardzo dobry.

171. Cena sprzedaży minimalnej: 750 zł

186

Karafka Henry Wigfull, 1898

Szkło bezbarwne, szlifowane, oprawa i kołnierz srebro pr. 925, Sheffield, 1898, monogram złotnika: H.W. (Henry
Wigfull, rok założenia 1879), wys. 40,5 cm. Stan zachowania: drobne wyszczerbienie szkła na krawędzi korpusu.

172. Cena sprzedaży minimalnej: 900 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Dzban do wina Mappin & Webb,
Londyn, 1902

Korpus: szkło kryształowe, bezbarwne, szlifowane, szyjka w srebrnej oprawie z pokrywą na zawiasie, esowaty
uchwyt; wys. 24 cm, srebro pr. 0,925, londyńska cecha z 1902, znak firmy złotniczej: Mappin & Webb.

173. Cena sprzedaży minimalnej: 2200 zł

188

Dzban do wina Breidenstein & Renaud,
Frankfurt, około 1910

Korpus szkło kryształowe, bezbarwne, na 4 nóżkach, szyjka w srebrnej oprawie z pokrywą na zawiasie; wys. 24
cm, srebro pr. 0,800, niemieckie cechy po 1866, znak firmy złotniczej: Breidenstein & Renaud, Frankfurt (czynni
od 1889 do lat 1920.).

174. Cena sprzedaży minimalnej: 2100 zł

Mundivie, Finest Wines & Spirits
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Produkty
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190

STR

1

Château Ksara, Gris de Gris Rose 0,7L 13%, rocznik 2018 6 butelek

11

2

Château Ksara, Cabernet Souvignon 0,7L 14%, rocznik 2017 6 butelek

12

3

Château Ksara Sunste Rose 0,7L 13%, rocznik 2020

13

4

Château Ksara, Cuvée du Troisième Millénaire, 0,7L 14,5%, rocznik 2017
6 butelek

14

5

Château Ksara, Le Souverain, 0,75L 13,5%, rocznik 2014 6 butelek

15

6

Ixsir Altitudes White 750 Ml 13.00%

17

7

Ixsir Altitudes Red 750 Ml 13.50%

18

8

Ixsir Altitudes Rose 750 Ml 13.00%

19

9

Ixsir Grand Reserve White 750 Ml 13.50%

20

10

Ixsir Grand Reserve Red 750 Ml 14.00%

22

11

Ixsir Grand Reserve Rose 750 Ml 13.00%

23

12

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

24

13

Château St. Thomas Obeidy 0,75L 12,5%, rocznik 2021 6 butelek

25

14

Château St. Thomas Chardonnay 0,7L 13,5%, rocznik 2019 6 butelek

26

15

Chateau St. Thomas Red 0,75L 14%, rocznik 2014 6 butelek

27

16

Coto de Imaz Gran Reserva, Rioja 0,75L 13,5%, rocznik 2012
Coto Real Reserva, Rioja, 0,75L 14%, rocznik 2014

29

17

Abbazia di Novacella, Praepositus Sylvaner 0,75L 14%, rocznik 2018
Abbazia di Novacella, Lagrein 0,75L 13,5%, rocznik 2019

31

18

Le Macchiole Bolgheri Rosso, Toskania 0,7L 14,5%, rocznik 2019

32

19

Azelia Luigi Scavino, Barolo 0,75L 14,5%, rocznik 2016

33

20

Château Mouton Rothschild 0,75L 14% rocznik 2018

37

21

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

38

22

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

39

23

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

39

24

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

40

25

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

40

26

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

41

27

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

42

28

Louis Bernard Hermitage 0,75L 13% rocznik 2011

43

29

Louis Barruol, Saint Cosme, Saint-Joseph 0,75L 13%, rocznik 2013
Château de Saint Cosme Gigondas 0,75L 14%, rocznik 2013

44

30

Château Chantalouette, Pomerol 0,75L 13,5%, rocznik 2017 2 butelki

45

LP
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31

Domaine Berthelemot Pommard Noizons 0,75L 14%, rocznik 2020 2 butelki

46

32

Château Maris Les Planels Cru, Minervois 0,75L 15%, rocznik 2017 2 butelki

47

33

Vellas Black Wolf, Pic Saint-Loup, 0,75L 13%, rocznik 2015 2 butelki

48

34

Pléntitude Madiran Rouge 0,75L 14,5%, rocznik 2015 2 butelki

49

35

Yohan Lardy Cru Fleurie Le Vivier 0,75L 12,5% rocznik 2019
Cru Moulin-a-Vent Les Michelons 0,75L 14% rocznik 2019

50

36

Domaine Michelot, Meursault 0,75L 14%, rocznik 2019

51

37

Domaine d'Ardhuy Savigny-Lès-Beaune 0,75L 13,5%, rocznik 2018
Domaine d’Ardhuy Aloxe-Corton 0,75L 13%, rocznik 2017

52

38

Monastere de Saint-Mont Rouge 0,75L 14,5%, rocznik 2016 2 butelki

53

39

Billaud-Simon, Chablis 1er Cru Montee de Tonnerre 0,75L 13%, rocznik 2016
2 butelki

54

40

Domaine des Nugues, Fleurie 0,75L 13,5%, rocznik 2019
Beaujolais Cru, Gilles Gelin, Julienas 0,75L 13,5%, rocznik 2016

55

41

Château Siaurac, Lalande de Pomerol 0,75L 14,5%, rocznik 2019 2 butelki

56

42

Château Balac Haut-Medoc 0,75L 13%, rocznik 2015 szkrzynka – 6 butelek

57

43

Château La Fleur-Pétrus Pomerol 0,75L 14,5%, rocznik 2017

58

44

Château La Fleur-Pétrus Pomerol 0,75L 14,5%, rocznik 2017 – 6 butelek

59

45

Château Deyrem Valentin Margaux 0,75L 14%, rocznik 2016 skrzynka
– 6 butelek

60

46

Château de Sabazan, Saint Mont 0,75L 13%, rocznik 1998 skrzynka
– 6 butelek

61

47

Château de Sabazan, Saint Mont 0,75L 13%, rocznik 2008 skrzynka
– 6 butelek

62

48

Château de Sabazan, Saint Mont 0,75L 14%, rocznik 2014 skrzynka
– 6 butelek

62

49

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

63

50

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

64

51

Pommery Brut Rose Champagne 0,75L 12,5% - 6 butelek

65

52

Franz Keller, Weissburgunder, Vom Löss 0,75L 12,5%, rocznik 2019
Franz Keller, Grauburgunder, Vom Löss 0,75L 12,5%, rocznik 2019
Franz Keller, Oberbergener Bassgeige, Spätburgunder 0,75L 12,5%,
rocznik 2019

67

53

Wittmann, 100 Hügel, Riesling Trocken 0,75L 11,5%, rocznik 2021
Wittmann, Spätburgunder, Rotwein Trocken 0,75L 12,5%, rocznik 2018

68

54

Swartland Riebeek Kasteel, Porseleinberg 0,75L 13,5%, rocznik 2019 2 butelki

70

Mundivie, Finest Wines & Spirits

191

LP

192

STR

55

Śliwowica Górsko z Łącka w opakowaniu prezentowym 0,5L 50%

73

56

Litworówka Polowaca w opakowaniu prezentowym 0,5L 38%

74

57

Śliwowica Podbeskidzka W skórzanej Sakwie 0.5L 72%

75

58

Melrosa Tinktura Różana 0,5L 37,5%

76

59

Wódka Miodowo-różana 0,35L 39%

77

60

Miodówka Żołądkowa, 0,5L 42%
Jałowcówka, 0,5L 49%

78

61

Śliwowica Mikołaja Wierzynka, 0,5L 65%
Nalewka Staropolska Tarninowa Mikołaja Wierzynka 0.2L 30%
Nalewka Staropolska Wiśniowa Mikołaja Wierzynka 0,2L 21%

79

62

Śliwowica Dwie Śliwy 0.5L 38% - 2szt

80

63

Nalewka Tarninowa Dimograf 0,5L 26%

81

64

Grappa Tenuta Degli Dei 0,5L 43%

83

65

Roberto Cavalli Rosemary Vodka 1L 40%

84

66

Metaxa Grande Fine 0,7L 40% 40-letnia butelka produkowana w latach
80-tych – 2 butelki

87

67

Metaxa Porcelanowa Karafka 0,7L ręcznie malowana 18 karatowym złotem

88

68

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka – zestaw 8 sztuk

91

69

Miodula Edycja Specjalna 1050 W Hołdzie J. Łaskiego - Chrzest Polski
Rocznik 2015

92

70

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Piano Rose Gold Sauvignon
Blanc 0,5L 40% rocznik 2015

93

71

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

94

72

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Box Piano White
Homage J. Łaski Tempranillo 1,5L 40% rocznik 2015

95

73

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie
olchowym 0,5L 40%, rocznik 2004

96

74

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie
olchowym 0,5L 40% rocznik 2005

97

75

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie
olchowym 0,5L 40%, rocznik 2006

98

76

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2013/2015

99

77

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2012/2016

100

78

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2014/2015

101

79

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2015/2017

102
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STR

80

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2013/2014

103

81

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2014

104

82

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Wild Fields Single Grain Polish
Whisky 0,5L 40% rocznik 2018

105

83

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Wild Fields Single Grain Polish
Whisky 0,5L 40% rocznik 2019

106

84

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

107

85

Wild Fields Single Malt 100% Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%

111

86

Wild Fields Single Malt 100% Wheat Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5%

112

87

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

113

88

Wild Fields Original Single Grain Polish Whisky 0,7L 44%

114

89

Wild Fields Sherry Cask Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box
0,7L 46,5%

115

90

Wild Fields Sherry Cask Single Malt Wheat Polish Whisky in wooden box
0,7L 46,5%

116

91

Wild Fields American Oak Cask Single Malt Barley Polish Whisky in wooden
box 0,7L 46,5%

117

92

Camus Vintage Cognac 0,7L 46% Gift Box rocznik 1973

119

93

Cane Island Single Estate Barbados 8YO Rum, 0,7L 43%

122

94

Cane Island Single Estate Venezuela 8YO Rum, 0,7L 43%

123

95

Cane Island Single Estate Nicaragua 12YO Rum, 0,7L 43%

124

96

Cane Island Single Estate Trinidad 8YO Rum, 0,7L 43%

126

97

Cane Island Single Estate Thailand 5YO Rum, 0,7L 43%

127

98

Cane Island Single Estate Australia 4YO Rum 0,7L 43%

128

99

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 5 sztuk

129

100

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 2 sztuki

130

101

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 2 sztuki

131

102

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 3 sztuk

132

103

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 2 sztuk

133

104

Cane Island Single Estate Rhum 0,7L 43% Zestaw – 6 sztuk

134

105

Labourdonnais Classic Gold Craft Rum 0,2L 40%

135
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106

Labourdonnais Spiced Gold Craft Rum 0,2L 40%

136

107

Labourdonnais Fusion Rhum set 6 x 0,05ml

137

108

Saint Aubin Extra Premium Cœur de Chauffe Potstill Rhum 0,05L 40% Set of 3

138

109

Tequila Reserva del Señor Reposado Puro de Agave, 0,7L 38%

140

110

The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988

142

111

The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988

142

112

The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988

142

113

The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988

142

114

The Sovereign Grain Invergordon 31-letnia 0,7L 53,7% rocznik 1988

142

115

Glen Moray Old Malt Cask 15-letnia 0,2L 50% rocznik 2004 – 12 butelek

143

116

The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2% rocznik 1990

144

117

The Sovereign Port Dundas 31-letni 0,7L 48,2% rocznik 1990

144

118

The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994

145

119

The First Editions Glen Moray 25-letnia 0,7L 54,6% Single Malt rocznik 1994

145

120

The First Editions Macduff Single Malt 21-letnia 0,7L 51,5% rocznik 1997

146

121

The First Edition 26-letni Tormore 0,7L 45,7% rocznik 1992

147

122

Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010

148

123

Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010

148

124

Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010

148

125

Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010

148

126

Hepburn’s Choice Caol Ila 9-letnia 0,7L 46% - Sherry, rocznik 2010

148

127

The First Editions Caol Ila 10-letnia 0,7L 59,3% rocznik 2010

149

128

The First Editions Caol Ila 10-letnia 0,7L 59,3% rocznik 2010

149

129

Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - Wine rocznik 2010

150

130

Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - Wine rocznik 2010

150

131

Hepburn’s Choice Benrinnes 9-letni 0,7L 46% - Wine rocznik 2010
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Arran Old Malt Cask 19-letnia 0,7L 50% rocznik 1996
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2004
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
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Glen Moray Old Malt Cask 16-letnia 0,7L 50% rocznik 2005
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Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
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Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
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Heritage Ardmore Old & Rare 31-letnia 0,7L 50,2% rocznik 1988
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The Sovereign Grain - North British 32-letnia 0,7L 51,1% rocznik 1988
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147

Nikka Miyagikyo Sherry & Sweet 0,5L 55%
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148

Nikka Miyagikyo Fruity & Rich 0,5L 55%

161

149

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

162

150

Dalmore Vintage Single Malt Scotch Whisky 0,7L 45%, rocznik 2002

164

151

Dalmore Cabernet Sauvignon, Highlands Single Malt Scotch Whisky 0,7l 45%
rocznik 1973

165

152

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

166

153

Von Hallers Gin, 0,5L 44% - 5 butelek
Von Hallers Gin x Studier, 0,5L 44% - 1 butelka

167

154

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

168

155

Pircher Pomelo Distilled Botanical Dry Gin 0,7L 42% - 6 butelek

169

156

Hofland Jenever 1L 35%

170

157

Puccini Crystal - Liquore Sambuca 0.5L 38%

171

158

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

173

159

Burmester Tawny Kist 0,75L 20%, 30 - letnie

174

160

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

175

161

Kopke Colheita Porto 0,75L 20%, rocznik 1951
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162

Kopke Colheita Porto 0,75L 20%, rocznik 1978
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163

Cartuxa Evora Branco Colheita 0,75L 13%, rocznik 2018
Cartuxa Evora Tinto Colheita 0,75L 14,5%, rocznik 2017

178

164

Quinta do Vale Meao, Meandro, 0,75L 14% rocznik 2019
Quinta do Crasto Roquette & Cazes, 0,75L 14,5% rocznik 2018
Pombal do Vesuvio, 0,75L 14,5% rocznik 2019

179

165

Cossart & Gordon, Verdelho, 0,75L 19%, 5-letnie
Cossart & Gordon, Bual, 0,75L 19%, 5-letnie
Cossart & Gordon, Malmsey, 0,75L 19%, 10-letnie

180

166

XX – wieczny dzban do wina firmy WMF
Les Emirs 0,75L 14% rocznik 2011
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167

Miodula w porcelanowej karafce z kolekcji firmy Baccarat 200ml

182

168

Plakat reklamowy Original Danziger Goldwasser

183

169

Plakat reklamowy Miamée Liqueur „Voilà Miamée”.

184

170

Plakat reklamowy „Mistrzowski Pokaz Barmański-Miodula 2022”

185

171

Kieliszki do porto, ok. 1930

186

172

Karafka Henry Wigfull, 1898

187

173

Dzban do wina Mappin & Webb, Londyn, 1902

188

174

Dzban do wina Breidenstein & Renaud, Frankfurt około 1910

189
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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.
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