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Najlepsze Wina & Alkohole
Aukcja w Krakowie

6 marca 2021 o godz. 16.00
w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

Regulamin aukcji
Ogólne warunki aukcji.
1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem
Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. Opłata 15% obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej.
I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną
„Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł oraz dołączyły przez
e -mail lub osobiśc ie oświa dczenie o pe łnoletniości (ustawa z dnia 26 pa ździer nika 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały
się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy
Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.
III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne
życzenie Klienta możemy pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny, Pozostała kwota powinna
być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu
następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas
zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie
Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym
ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu.
W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do
MUNDIVIE S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu
katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
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Winnice Doliny Rodanu należą do najstarszych we Francji. Winorośl uprawiano tu od starożytności.

W 1937 roku Baron Le Roy utworzył Côtes-du-Rhône A.O.C., tym samym oznaczało to, że kilka
wieków historii i tradycji produkcji win zostało oficjalnie docenione. Winnice doliny Rodanu zostały
ostatecznie nagrodzone za szczególne cechy odmian winogron i bogactwo terroir. Północne
winnice doliny Rodanu znajdują się na północ od Valence. Klimat jest tu umiarkowany z wpływem
kontynentalnym. Winorośle są często sadzone na stromych zboczach, na glebach granitowych
i łupkowych. Północna Dolina oferuje osiem wspaniałych win: Côte-Rôtie, Condrieu (białe),
Château-Grillet, Saint-Joseph (czerwone i białe), Crozes-Hermitage (czerwone i białe), Hermitage,
Cornas i Saint-Peray. Główne odmiany winorośli to Syrah dla czerwonych i Marsanne, Roussanne
i Viognier dla białych. Południowe winnice Doliny Rodanu znajdują się na południe od Montélimar.
Klimat jest śródziemnomorski, a gleba bardzo zróżnicowana, gliniasto-wapienne tarasy oraz piasek.
Region oferuje słynne wina: Châteauneuf-du-Pape (czerwone i białe), Gigondas (czerwone
i różowe), Vacqueyras, Beaumes de Venise, Vinsobres, Lirac (czerwone, białe i różowe) oraz
Tavel. Głównym szczepem jest Grenache, który jest mieszany z innymi odmianami w celu uzyskania
doskonale zbilansowanych win.
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Côte Rôtie 2011 0,75L 12,5%

Hermitage 0,75L 13%

Wino gronowe, czerwone 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 tanin.
Starzone w dębowych beczkach. Polecane do czerwonych
mięs, serów i przystawek. Najlepiej smakuje podawane
w temperaturze 16-18 stopni.

Wino gronowe, czerwone 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 tanin.
Starzone w dębowych beczkach. Polecane do czerwonych
mięs, serów i przystawek. Najlepiej smakuje podawane
w temperaturze 16-18 stopni.

1. Cena sprzedaży minimalnej: 280 zł
Szacowana cena: 280 – 330 zł

2. Cena sprzedaży minimalnej: 290 zł
Szacowana cena: 300 – 350 zł
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Langhe Gaja Sperss 2000 0,75L 14%

Winnica Gaja została założona w 1859 roku przez Giovanniego Gaję, który w XVII wieku przybył z Hiszpanii. Rodzina
Gaja otworzyła tawernę w Barbaresco, serwując swoje wina do potraw. Pod koniec XIX wieku wina Gaja były butelkowane i dostarczane armii włoskiej w Abisynii. Dopiero w 1937 roku Giovanni Gaja, wnuk założyciela, jako pierwszy
umieścił nazwisko Gaja dużymi czerwonymi literami na etykietach butelek. I tak powstały butelki świetnego wina, które
znamy dzisiaj. To konkretne wino powstaje dopiero od 1988 r., gdy Gaja kupił winnicę Piemontese. Cały zakup był
spowodowany decyzją o produkcji wyłącznie z winnic należących do posiadłości. Nazwa oznacza „nostalgię”,
co wskazuje na tęsknotę za czasami produkcji innego wina, Barolo.
Jest to mocne, gęste i złożone czerwone wino, wyprodukowane w 100% z odmiany Nebbiolo. Podczas degustacji
można wyczuć głębokie aromaty czarnej wiśni, trufli, rabarbaru i lukrecji. Nasze podniebienie jest natomiast
przepełnione nutami ciemnych owoców, grillowanych ziół, czarnej porzeczki i dymu. Wspaniałe wewnętrzne perfumy
i długie, intensywne wykończenie są dopełnieniem wyjątkowego smaku tego wina. Specyficznego koloru, gęstości
a także smaku wino nabrało poprzez 30-miesięczne leżakowanie w dębowych beczkach.

3. Cena sprzedaży minimalnej: 840 zł
Szacowana cena: 950 – 1300 zł
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Wina libańskie
Liban jest jednym z najstarszych miejsc produkcji wina na świecie, tradycja produkcji wina w tym regionie świata sięga
6000 lat wstecz. Fenicjanie mieszkający na jego wybrzeżu odegrali w starożytności kluczową rolę w rozpowszechnianiu
wina i uprawy winorośli w całym basenie Morza Śródziemnego. Pomimo wielu konfliktów w tym regionie, kraj
produkuje rocznie około 8 500 000 butelek wina.
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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
Keserwan
Château Fakra
Château Musar
Metn
Adonis
Adyar
Cave du Monastere St-Jean
Château Oumsiyat
Chouf
Adyar
Château Florentine

Południe
Jezzine
Karam Winery
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Château Les Cedres 2009
Domaine Wardy 0,75L 14,5%

Perle du Château 2015
Domaine Wardy 0,75L 14%

Wino pochodzi z Libanu, ma piękny szkarłatny kolor
i jest mieszanką szczepów: Cabernet Sauvignon, Syrah
i Merlot. Złożone wino czerwone, owocowe i pikantne,
dojrzewające w beczkach z dębów francuskich.
Doskonale zrównoważone, o głębokim kolorze i bardzo
złożonym smaku z nutami jagód i wanilii. Jako aromaty
wtórne, praktycznie ukryte, pojawiają się przyprawy
i eukaliptus. Wino ma swoją specyficzną gęstość
i wytrwałość.

Domaine Wardy Perle du Château to niezwykłe wino, które
urzeka zmysły elegancją, złożonością i okrągłością. Ma
jasny i lśniący złoty kolor z zielonymi refleksami. Kwiatowy
zapach z pikantnym bukietem owoców tropikalnych,
brzoskwini, grillowanych migdałów i miodu. Na podniebieniu jedwabiste i pełne wino, które rozwija długotrwały
smak białych owoców połączony z harmonizującym
aromatem karmelu. Gładkie wino o mocnym aromacie
owoców tropikalnych, migdałów, kwiatów i brzoskwini
z nutą miodu i przypraw. To Chardonnay, dojrzewające
w nowych beczkach dębowych przez trzy miesiące ukazuje
jak ten gatunek kształtuje się w jednym z najpopularniejszych
na świecie terroirs, dostarczając pełne, zbalansowane
wino o odpowiedniej kwasowości z nutą soczystych
owoców i pikantnych przypraw.

4. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 60 – 160 zł

5. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 100 – 150 zł
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Private Selection Red 2007
Domaine Wardy 0,75L 15%

Les Emirs 2011 0,75L 14%

Château St. Thomas, rozciągająca się nad Doliną Bekka,
to niezwykle położona winnica na wysokości
1000 m n.p.m. po wschodniej stronie gór Libanu. Liban
jest jedną z najstarszych cywilizacji produkujących wina
na świecie.
Private Selection Red 2007 to mieszanka szczepów: Shiraz
i Cabernet Sauvignon, która leżakuje w nowych beczkach
z francuskiego dębu przez 14 miesięcy. Jest to niefiltrowane
czerwone wino, które ma wyrazisty pikantny zapach
z nutą goździków oraz wykwintny smak czerwonych
owoców i przypraw z karmelizowanym wykończeniem.
Private Selection Red 2007 jest doskonały do każdego
czerwonego mięsa. Najlepiej podawać go w temperaturze
pokojowej.

Les Emirs 2011 to czerwone wino gronowe wytrawne
wyprodukowane w winnicy Château St.Toma. 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: 140 zł
Szacowana cena: 190 – 300 zł

7. Cena sprzedaży minimalnej: 60 zł
Szacowana cena: 60 – 80 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40% rocznik 2012/2016

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2012
92
2016
20

Noty degustacyjne:

Prezentacja: głęboka bursztynowa barwa.
Zapach: słodki, dębowo-miodowy z nutami kawowymi i waniliowymi.
Smak: dębowy, miodowy z nutą gorzkiej czekolady, kremowy, pełny.
Finish: długi.
Aftertaste: przyjemny, zbalansowany.

Po raz pierwszy w sprzedaży!
8. Cena sprzedaży minimalnej: 160 zł
Szacowana cena: 190 – 250 zł
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Oryginalna Leżakowana
Miodula Prezydencka
0,5L 40% rocznik 2013/2014

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

Noty degustacyjne:

Noty degustacyjne:

Po raz pierwszy w sprzedaży!

Po raz pierwszy w sprzedaży!

9. Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 180 – 230 zł

10. Cena sprzedaży minimalnej: 150 zł
Szacowana cena: 170 – 220 zł

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2013
356
2014
26

Zapach: wanilia, migdały i miód,
muesli, nuty dębu.
Smak: mocno miodowy, bardzo
delikatny, duża pełnia smaku.
Finish: długi.
Aftertaste: średni do długiego.

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:
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2013
340
2015
19

Zapach: wanilia, migdały i miód,
muesli, nuty dębu.
Smak: mocno miodowy, bardzo
delikatny, duża pełnia smaku.
Finish: długi.
Aftertaste: średni do długiego.

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

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

Noty degustacyjne:

Noty degustacyjne:

Po raz pierwszy w sprzedaży!

Po raz pierwszy w sprzedaży!

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

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

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2014
315
2014
1

Zapach: wanilia, migdały i miód,
muesli, nuty dębu.
Smak: mocno miodowy, bardzo
delikatny, duża pełnia smaku.
Finish: długi.
Aftertaste: średni do długiego.
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Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2014
88
2015
64

Zapach: wanilia, migdały i miód,
muesli, nuty dębu.
Smak: mocno miodowy, bardzo
delikatny, duża pełnia smaku.
Finish: długi.
Aftertaste: średni do długiego.

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

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

Noty degustacyjne:

Noty degustacyjne:

Po raz pierwszy w sprzedaży!

Po raz pierwszy w sprzedaży!

13. Cena sprzedaży minimalnej: 110 zł
Szacowana cena: 130 – 150 zł

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

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2015
186
2015
85

Zapach: subtelny miodowy.
Smak: miód dobrze skomponowany, smak przyjemnie
zbalansowany, gładki.
Finish: satysfakcjonujący,
z delikatną pełnią.
Aftertaste: średni do długiego.

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:
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2015
173
2017
105

Zapach: wanilia, migdały i miód,
muesli, nuty dębu.
Smak: mocno miodowy, bardzo
delikatny, duża pełnia smaku.
Finish: długi.
Aftertaste: średni do długiego.

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

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2015
81
2015
86

Produkt otrzymujemy zapakowany w białe, minimalistyczne pudełko. Jasny kolor opakowanie podkreśla głęboko
dębowy kolor trunku z ciepłymi refleksami czerwonego wina. Zaraz po odkorkowaniu butelki do powietrza wydostają
się zróżnicowane zapachy 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 degustowanego 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.

15. Cena sprzedaży minimalnej: 940 zł
Szacowana cena: 950 – 1200 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40% Piano Rose Gold
Sauvignon Blanc 2015

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2015
26
2017
105

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, 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. Przedstawienie kończy pełny i przyjemny smak pozostawiający
długie wspomnienie.

16. Cena sprzedaży minimalnej: 360 zł
Szacowana cena: 390 – 500 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
1,5L 40% Piano Rose Gold
Sauvignon Blanc 2015

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2015
26
2017
105

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.

17. Cena sprzedaży minimalnej: 940 zł
Szacowana cena: 950 – 1200 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
0,5L 40% in Piano White 2012

Szpuntowanie:
Nr butelki:
Rozlew:
Nr beczki:

2012
72
2016
20

Produkt ukryty jest w szykownym jasnym opakowaniu, które uwydatnia ciemno bursztynową barwę trunku. Podczas
nalewania alkoholu uderzają w nas rozmaite zapachy między innymi dębu, słodyczy oraz polskiego miodu z nutami
kawy i wanilii. Podczas smakowania wyczuwalne są gorzka czekolada, jaki i słodycz oraz nuty kremowe.
Finisz jest długi, zbalansowany i bardzo przyjemny, łączący wszystkie zaobserwowane wcześniej aromaty. Smak
Mioduli Prezydenckiej „Piano White” otula nasze kupki smakowe i pozostaje jeszcze na dłuższą chwilę. Jej
niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki, w których dojrzewa przez okres min. 3 lat.

18. Cena sprzedaży minimalnej: 390 zł
Szacowana cena: 400 – 500 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Edycja specjalna w drewnie olchowym
0,5L 40% rocznik 2004

Noty degustacyjne:

Prezentacja: przyjemny dąb i miód, karmel / krówka, dobra oleistość.
Zapach: duża pełnia smaku, słodkie, o dobrej złożoności.
Smak: dębowy, miodowy z nutą gorzkiej czekolady, kremowy, pełny.
Finish: bardzo przyjemny, długi.
Aftertaste: długi, utrzymuje się przez wiele minut.

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. Po otwarciu wita nas zapach
wanilii, orzechów oraz czekolady. Oryginalna Leżakowana Miodula ma delikatny, niezbyt słodki dobrze zbalansowany
smak. Wyodrębnić można nuty orzechowe, migdałowe oraz kremowe. Finisz jest delikatny wręcz satysfakcjonujący
z głębokim tłem. Została zaszpuntowana na początku 2004 roku, a rozlana do butelek pod sam koniec roku. Jej
niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki, w których dojrzewa.

19. Cena sprzedaży minimalnej: 430 zł
Szacowana cena: 480 – 600 zł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Edycja specjalna w drewnie olchowym
0,5L 40% rocznik 2006

Noty degustacyjne:

Prezentacja: klarowna, kolor bursztynowy z odcieniami mahoniu.
Zapach: nuta orzechowa, waniliowa, na koniec czekolada.
Smak: delikatny, zrównoważony, niezbyt słodki, dobrze zbalansowany i kremowy, z nutami orzechowymi i migdałowymi.
Finish: satysfakcjonujący, delikatny, z bardzo głębokim tłem.
Aftertaste: średni, w kierunku do długiego.

20. Cena sprzedaży minimalnej: 410 zł
Szacowana cena: 410 – 500 zł
25

Camus Vintage 1973 Cognac
0,7L 46%

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 kandyzowane owoce, skórkę pomarańczy, oraz gruszkę, 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.
Od 1863 roku rodzina Camus tworzy cognac w swoim nietypowym i niepowtarzalnym stylu, łącząc rodzinną pasję
z wyjątkowymi uwarunkowaniami geograficzno-geologicznymi oraz miłością do charakteru winorośli. Dzięki bardzo
surowym przepisom tworzenia cognac’u 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 jest traktowana jako jedna z bardziej wyszukanych na polu tworzenia cognac’u.

21. Cena sprzedaży minimalnej: 2300 zł
Szacowana cena: 2500 – 3000 zł
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Noty degustacyjne:

Aromat: migdały, wanilia, marcepan, czekolada.
Smak: delikatne w ustach, wyczuwalne nuty lodów waniliowych.
Finish: krótki do średniego.
Aftertaste: średni, waniliowy, marcepanowy, przyjemny.

Spitzberg inaczej Palenica to szczyt góry w Beskidzie Śląskim, gdzie znajduje się granica z regionem, w którym
położona jest nasza destylarnia. Spitzberg 2016 to wódka leżakowana w polskich dębowych beczkach o pojemności
225 L. Posiada chronione oznaczenie geograficzne „Polska Wódka/Polish Vodka”, co oznacza, że jest wytwarzana
z alkoholu otrzymywanego wyłącznie z tradycyjnych polskich zbóż, którego wszystkie etapy produkcji odbywają się
w Polsce.
Spitzberg 2009 Wódka Polska Długo Starzona w Beczkach Dębowych to 100-procentowa polska wódka
produkowana od początku do końca z polskich produktów. Jej wyjątkowość podkreśla opakowanie z ręcznie wykonaną
etykietą. Podczas degustacji czuć zrównoważony i subtelny smak wanilii, podkreślany zapachem marcepanu,
czekolady oraz migdałów. Końcówka jest jednak w pełni zarezerwowana dla wanilii i jej delikatnego aromatu.
Butelka numer 300 z partii 299

22. Cena sprzedaży minimalnej: 190 zł
Szacowana cena: 200 – 210 zł
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Cachaca 51 Reserva 0,7L 40%

Cachaca 51 ma zdecydowanie delikatniejszy smak w porównaniu z innymi białymi rumami. Smak i zapach są mocno
wytrawne z delikatną nutą cukru trzcinowego oraz owoców cytrusowych charakterystycznych dla Brazylii. Cachaca
Reserva 51 nazywana jest dziełem sztuki.
Jest trunkiem destylowanym z specjalnie wyselekcjonowanych odmian trzciny cukrowej, który następnie poddawany
jest starzeniu wyłącznie w dębowych beczkach. Delikatny smak trunku jest wynikiem zarówno włożonej pracy,
jak i poświęcenia.

23. Cena sprzedaży minimalnej: 160 zł
Szacowana cena: 280 – 380 zł
28

„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 „czwartego wieszcza”
– 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. Wild Fields Single Malt
Malted Barley Single oraz Wild Fields Single Malt Malted Wheat.
Single wytwarza się w tradycyjny sposób. Nie są filtrowane na zimno, dojrzewają w polskich dębowych beczkach.
Wyprodukowane zostały w jednej partii, w jednej destylarni, a głównymi surowcami użytymi przy ich produkcji był
jęczmień (w przypadku Wild Fields Single Malt Malted Barley Single) oraz żyto (w przypadku Wild Fields Single Malt
Malted Wheat Single). Whisky rozlano na początku 2020 roku. Uzyskano zaledwie po 300 butelek obydwu rodzajów.
To produkt jak najbardziej zasługujący na miano serii limitowanej.
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John McDougall należy do bardzo wąskiej grupy osób, które pełniły funkcję dyrektora produkcji lub kierownika
destylarni we wszystkich uznanych regionach destylacyjnych w Szkocji i jest prawdopodobnie najbardziej
doświadczonym ekspertem od whisky i najlepszym sędzią szkockiej whisky. Potwierdza to jego wpływ i obecność
w wielu krajach na całym świecie.
Pracował lub współpracował w 28 destylarniach min. w : Aultmore, Knockdhu, Teaninich, Imperial (Now Dalmunnoch),
Balmenach, Dailuaine, Glenfiddich, Glenugie, Ben Nevis, Girvan i Strathclyde. 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 Sherry Cask Single Grain
Polish Whisky 0,7L 44%

Noty degustacyjne:

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

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

24. Cena sprzedaży minimalnej: 210 zł
Szacowana cena: 230 – 250 zł
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Wild Fields Single Malt Barley
Polish Whisky 0,7L 46,5%

Wild Fields Single Malt Wheat
Polish Whisky 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 300 butelek. Powstała we współpracy ze
światowej sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master
Blender John’em McDougall.

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 polskiego żyta. 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. Powstała we współpracy ze światowej
sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master Blender
John’em McDougall.

25. Cena sprzedaży minimalnej: 180 zł
Szacowana cena: 200 – 280 zł

26. Cena sprzedaży minimalnej: 180 zł
Szacowana cena: 200 – 280 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 rozstał się ze swoim bratem, Fredem, i zaczął pracować ze swoimi synami Andrew i Scottem. Rodzina
Laingów w branży whisky działa od ponad trzech pokoleń. Ma ogromne doświadczenie i jest szeroko znana na
rynku. W posiadaniu firmy Hunter Laing są także ogromne zapasy najbardziej poszukiwanych na świecie odmian whisky.

Osoby na zdjęciu, od lewej: Andrew Laing, Daniel Wroński (Mundivie S.A), Jennifer Tait (Business Development
Executive), Scott Laing.
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Tullibardine 29-letnia 1989
Old & Rare Platinum 52,6% 0,7L

Pierwotna destylarnia Tullibardine działała w latach 1798-1837, jednak nie zachowały się dane o jej dokładnej
lokalizacji. Obecna Tullibardine destyluje od 1949 roku w Blackford w hrabstwie Perthshire, na terenie dawnego browaru.
Destylarnia produkuje kilka rodzajów whisky single malt, w tym „Aged Oak Edition Single Malt Whisky” i „Sherry
Finish Malt Whisky”.
Tullibardine 29 YO to whisky wydestylowana w 1989 roku, spędziła niemal trzy dekady w beczce, której zawartość
w 2018 roku przełożyła się na 177 butelek o mocy 52,6%. Ta jasnozłota whisky zawiera aromaty wanilii, mlecznych
krówek, miodu, truskawek i marcepanu. Na palecie smaku znajdują się nuty karmelu, herbatników w czekoladzie,
brzoskwiń, solonych orzechów, a także białego pieprzu, Lekka goryczka dębu prowadzi do długiego finiszu z nutami
czekolady, wanilii, cappuccino i skórki pomarańczy.

27. Cena sprzedaży minimalnej: 950 zł
Szacowana cena: 1300 – 1700 zł
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Balmenach 30-letnia 1989
Old & Rare 44,3% 0,7L

Zbudowana na początku XIX wieku. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała, oficjalną licencję James MacGregor
dostał w 1824 roku, ale wcześniej destylował nielegalnie. Balmenach to jedna z najbardziej tajemniczych destylarni
regionu Speyside. Od lat nie było oficjalnych butelkowań, ostatni wypust 1998 roku dziś jest nieosiągalny, rzadko też
pojawia się w ofercie niezależnych bottlerów. Wykorzystywana niemal w całości do blendów, w tym do Hankey Bannister,
sztandarowej whisky Inver House, właściciela Balmenach.
Balmenach 1989 to bladozłota whisky, leżakowana przez 30 lat by w 2019 zostać zabutelkowana w ilości jedynie
348 sztuk. Ma aromaty gujawy, miodu i świeżo pokrojonego siana, a także bardzo odświeżające wręcz miętowe.
W smaku jest słodka i ziołowa z nutami pomarańczy, trawy i skórki cytryny. Całość prowadzi do średniej długości
finiszu z domieszką białego pieprzu.

28. Cena sprzedaży minimalnej: 1050 zł
Szacowana cena: 1100 – 1500 zł
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Tomatin 25-letnia 1994 Old & Rare
„Sherry Finished” 49,3% 0,7L

Destylarnia Tomatin założona została w roku 1897. Powstała w miejscu oddalonym o około 20 kilometrów od
Inverness (miasto na wschodnim krańcu jeziora Loch Ness), szczycącym się bardzo dobrą sławą przemytniczą
i długą historią nielegalnego odpędu whisky. Jak się łatwo domyślić, Tomatin obfituje w doskonałej jakości wodę, która
nabiera torfowego posmaku jeszcze zanim trafi do destylarni jako surowiec do produkcji whisky. Tomatin powstała
na fali dużego zapotrzebowania na whisky pod koniec XIX wieku, jednak na swój rozkwit musiała poczekać co najmniej
pół wieku.
Tomatin 1994 to ciemnozłota whisky o aromatach suszonych śliwek, ciemnej czekolady, laski wanilii, bananów i marcepanu.
Na palecie smaków zauważalne są mocne nuty owocowe głównie śliwek, jagód, skórki cytrusowej a także mchu,
ziół i orzechów. Finisz jest długi, pozostawiający wspomnienie solonego karmelu, rodzynek i ciasteczek owsianych.
Whisky ta była leżakowana przez 25 lat w beczkach po winie sherry i została zabutelkowana w lutym 2020 roku,
w ilości 452 butelek.

29. Cena sprzedaży minimalnej: 930 zł
Szacowana cena: 1000 – 1400 zł
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Bruichladdich 28-letnia 1991
Old Malt Cask 44,6% 0,7L

Bruichladdich zbudowana została stosunkowo późno w historii whisky szkockiej, a szczególnie wyspy Islay,
a mianowicie w roku 1881. Było to przedsięwzięcie trzech synów znanego gorzelnika z Glasgow, Johna Harveya.
Destylarnia Bruichladdich to najbardziej wysunięta na zachód wytwórnia whisky szkockiej. Znajduje się ona
na zachodnim krańcu wyspy, na zboczu wzgórza schodzącym do morza, nad zatoką Loch Indaal. Nazwa Bruichladdich
tłumaczy się zresztą jako „zbocze górskie nad brzegiem morza”. W całej historii wytwórnia była wielokrotnie zamykana
i przerwano produkcję, co w znacznym stopniu wpływa na jej rzadkość.
Bruichladdich 1991 to jasnozłota whisky o dużej bazie aromatów, do której zaliczają się miód spadziowy, jabłka,
konfitura pigwowa, trawa cytrynowa i mięta. Paleta smakowa jest równie rozwinięta ja gama aromatów. Podczas
degustacji wyczuwalne są nuty wanilii, mlecznych krówek, jabłek, skórki cytrynowej i białego pieprzu. Nuty dębu
i schnącego siana prowadzą do długiego finiszu z wyczuwalnymi nutami lukrecji, trawy cytrynowej i dębu. Whisky ta
została wydestylowana w 1991 roku i spędziła 28 lat w beczce. Butelkowana w 2019 roku bez filtracji na zimno
z zawartością alkoholu 44,6%, w edycji liczącej 210 butelek.

30. Cena sprzedaży minimalnej: 970 zł
Szacowana cena: 1400 – 1800 zł
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Bunnahabhain 27-letnia 1991
Old Malt Cask 50% 0,7L

Bunnahabhain to dość wyróżniająca się destylarnia jak na standardy wyspy Islay. Jako jedyna na wyspie nie używa
torfu w ogóle. Tak było od samego początku i jest to część charakteru tutejszej whisky. Bunnahabhain oznacza
po gaelicku „ujście strumienia”. Została zbudowana w 1881 przez miejscowych farmerów, Williama i Jamesa
Greenless-ów, i jest to najdalej na północ wysunięta destylarnia na wyspie. Whisky tutaj produkowana jest zdecydowanie
łagodniejsza niż bardziej agresywne w smaku sąsiadki. Istnieje tylko kilka wersji rocznikowych Bunnahabhain, lecz
na rynku występują one dosłownie w ilościach niewielkich.
Wyżej prezentowana whisky została wydestylowana w 1991 roku i spędziła 27 lat na leżakowaniu w beczce. Jej
gama aromatów zawiera wiele różnorodnych nut, między innymi karmel, wanilia, skórka pomarańczowa, nektarynki,
odrobina marcepanu, a także nuty wosku i dębu. W smaku jest dość słodka, z wyczuwalnymi nutami miodu, wanilii,
mlecznych krówek, agrestu, jabłek, zarówno jak i dębu i szczypty soli morskiej. Całość prowadzi do długiego,
orzeźwiającego finiszu z nutami grapefruita, cytryn, trawy cytrynowej wraz ze szczyptą pieprzu i tonującego dębu.
Została zabutelkowana w 2019 roku bez filtracji na zimno, z zawartością alkoholu 50%, w edycji liczącej 209 butelek.

31. Cena sprzedaży minimalnej: 950 zł
Szacowana cena: 1200 – 1500 zł
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Auchentoshan 21-letnia 1997
Old Malt Cask 50% 0,7L

Auchentoshan założona została w 1823 roku, choć
pierwsza wzmianka o nielegalnej gorzelni Duntocher pochodzi już z 1800 roku. Nie ma pewności czy Duntocher
to ta sama destylarnia, która w 1823 uzyskała licencję
pod nazwą Auchentoshan. W ciągu już niemal dwustu
lat istnienia, destylarnia Auchentoshan wielokrotnie
zmieniała właścicieli, by wreszcie w 1984 roku trafić w
ręce niejakiego Stanley’a Morrisona, a ostatecznie, wraz
z całą firmą wejść w skład koncernu Suntory w 1994
roku. W chwili obecnej Auchentoshan jest jedyną
szkocką wytwórnią whisky, w której stosuje się tylko
i wyłącznie potrójną destylację. Według zapewnień
producenta, ma to przynosić lekki i delikatny charakter
wytwarzanej tu whisky. Auchentoshan z edycji Old Malt
Cask została wydestylowana w 1997 roku i spędziła
w beczce ponad dwie dekady. W tym czasie nabrała
wielu aromatów, między innymi wanilii, mlecznych krówek,
cytryn, zielonych jabłek, polnych kwiatów, anyżu oraz
dębu. Na palecie smaków również pojawia się wiele
różnorodnych nut, w tym grapefruity, limonki, brzoskwinie,
karmel, biały pieprz, imbir a wszystko to tonowane jest
poprzez przyjemną goryczkę dębu.

Glen Moray 21-letnia 1997
Old Malt Cask 50% 0,7L

Położona w Elgin destylarnia Glen Moray założona została
w 1897 roku, ale wygląda na to, że musiała poczekać
ponad sto lat na właściciela, który w sposób należyty
zadba o jej rozwój. Pod skrzydłami francuskiej La Martiniquaise destylarnia osiąga niespotykaną dotąd wydajność
i staje się jedną z największych wytwórni whisky w Szkocji.
Produkcja w Glen Moray trwa niemal nieprzerwanie od
1923 roku do dziś. Jedynymi sytuacjami, kiedy produkcja
była wstrzymywana były remonty, renowacje i rozbudowy.
Glen Moray to bladozłota whisky wydestylowana w 1997
roku, która spędziła 21 lat leżakując w beczce. W tym czasie
nabrała świeżych i kwiatowych aromatów, wraz z nutami
wanilii, toffi, brzoskwiń, agrestu i wyprażanej dębiny. Smak
tej whisky jest łagodny pełen nut toffi, brązowego cukru,
jabłek, gruszek, trawy cytrynowej, prażonych orzechów,
a wszystko to jest równoważone przez goryczkę dębu.
Finisz jest średniej długości z nutami karmelu, odrobiną
anyżu oraz mieszanką suchych ziół i dębu. Butelkowana
z zawartością alkoholu 50%, bez filtracji na zimno we
wrześniu 2019 roku. Edycja liczy jedynie 221 butelek.

Całość prowadzi do długiego finiszu ogarniętego przez
nuty wanilii, białego pieprzu, cytrusów i dębu. Została zabutelkowana w 2019 roku bez filtracji na zimno, z zawartością alkoholu 50%, w edycji liczącej 249 butelek.

32. Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 500 – 700 zł

33. Cena sprzedaży minimalnej: 320 zł
Szacowana cena: 400 – 600 zł
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Glen Moray 28-letnia 1991
Old Malt Cask 0,7L 50%

Położona w Elgin destylarnia Glen Moray założona została w 1897 roku, ale wygląda na to, że musiała poczekać
ponad sto lat na właściciela, który w sposób należyty zadba o jej rozwój. Pod skrzydłami francuskiej La Martiniquaise
destylarnia osiąga niespotykaną dotąd wydajność i staje się jedną z największych wytwórni whisky w Szkocji.
Produkcja w Glen Moray trwa niemal nieprzerwanie od 1923 roku do dziś. Jedynymi sytuacjami, kiedy produkcja była
wstrzymywana były remonty, renowacje i rozbudowy. Glen Moray to whisky wydestylowana w 1991 roku, która spędziła
28 lat leżakując w beczce. Cechuje się zapachem wanilii, letnich owoców i mlecznej czekolady. W smaku
odnajdziemy miodowy słód, jabłka i toffi. Finisz jest długi i słodki z dodatkiem czarnego pieprzu. Wyprodukowano
tylko 270 butelek.

34. Cena sprzedaży minimalnej: 560 zł
Szacowana cena: 700 – 900 zł
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Tormore 26-letnia 1988
Old Malt Cask 47,3% 0,7L

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.
26-letnia whisky Tormore o łagodnym zapachu melona i ananasa z delikatną nutą karmelu. Kremowa w smaku
z wyczuwalnymi pomarańczami i słodem. Cechuje ją długi, satysfakcjonujący finisz ze słodkimi nutami owocowymi.

35. Cena sprzedaży minimalnej: 560 zł
Szacowana cena: 700 – 900 zł
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Invergordon 31-letni 1987
The Sovereign 52,2% 0,7L

Cambus 29-letni 1988
The Sovereign 45,6% 0,7L

Invergordon była destylowana w 1987 roku w szkockiej
gorzelni w Invergordon w regionie Highland. Po 31 latach
spędzonych na dojrzewaniu w pojedynczej beczce,
Invergordon została zamknięta w 314 butelkach. Invergordon nie była poddawana filtracji ani sztucznie zabarwiana.
Jej zapach jest słodkawy z udziałem jabłka, czarnej
porzeczki i owoców czerwonych jagód. W smaku słodka
z nutami toffi, granatu i mango. Cechuje ją długi finisz
z wyczuwalną odrobiną przypraw. Podniebienie przywodzi
słodką szkocką po czym spotykamy się z dębowym
wykończeniem.

Destylarnia Cambus rozpoczęła pracę w roku 1806, jako
destylarnia słodowa. Około roku 1836 alembiki zastąpiono kolumnami destylacyjnymi i zakład skoncentrował
się na produkcji destylatu grain. Gorzelnia zaprzestała
swojej działalności w 1933 roku, jednakże jej magazyny
ciągle są wykorzystywane do maturacji innych destylatów.
Dopiero w 2016 po raz pierwszy doczekać się mogliśmy
oficjalnej edycji Cambusa.

36. Cena sprzedaży minimalnej: 480 zł
Szacowana cena: 720 – 890 zł

37. Cena sprzedaży minimalnej: 420 zł
Szacowana cena: 450 – 550 zł
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Cambus ’88 to jasnozłota whisky, została wydestylowana
w roku 1988 i była leżakowana przez kolejne 29 lat by
początkiem 2018 roku zostać zabutelkowaną. W tym
czasie nabrała różnorodnych aromatów, między innymi
suszonych owoców, imbiru, biszkoptu i wytrawnej skórki
pomarańczy. Degustacja zaczyna się od ostrego smaku
cynamonu i gałki muszkatołowej, by później przejść
w słodkie nuty toffi i czekolady. Finisz jest średniej długości
z nutami owoców, miodu spadziowego i wosku.

Cambus 30-letni 1987
The Sovereign 46,3% 0,7L

Cameronbridge 26-letni 1991
The Sovereign 56,9% 0,7L

Whisky cechujące się zapachem butterscotch angel
delight, palonego toffie, miodu manuka oraz waty
cukrowej. W smaku wyczuć można pomarańcze, przecier
jabłkowy i cynamon. Długi, słodki, karmelowy finisz.

Destylarnia Cameronbridge zaczęła produkcję w 1824
roku a jej założycielem był John Haig. Destylarnia była
zamknięta tylko w latach II wojny światowej, poza tym
pracuje pełną parą. Jest to największa szkocka destylarnia,
specjalizująca się w produkcji zbożowego spirytusu i zbożowej whisky (grain whisky), przede wszystkim na potrzeby
kupaży z whisky słodowymi. Rocznie produkowanych jest
tu ok. 90 mln L alkoholu, na który zakład przetwarza 4500
ton pszenicy i 500 ton słodowanego jęczmienia.
Cameronbridge ’91 to whisky o ciemnozłotym kolorze,
która została wydestylowana w 1991 roku i poddana
maturacji na okres 26 lat. W tym czasie nabrała aromatów
kruchego ciasta, moreli, cynamonu, dębu oraz aromatów
kremowych. W smaku jest łagodna z wyczuwalnymi
nutami cukru pudru, smażonego banana i wiejskiego
chleba z masłem. Finisz jest średni do długiego i towarzyszą
mu nuty migdałów, śliwek i miodu. Została zabutelkowana
początkiem 2018 roku z zawartością alkoholu 56,9%.

38. Cena sprzedaży minimalnej: 470 zł
Szacowana cena: 500 – 600 zł

39. Cena sprzedaży minimalnej: 360 zł
Szacowana cena: 400 – 600 zł
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Port Dundas 29-letni 1990
The Sovereign 52,3% 0,7L

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.

40. Cena sprzedaży minimalnej: 420 zł
Szacowana cena: 650 – 800 zł
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Teaninich 43-letni Old & Rare
Platinum 40,2% 0,7L

Teaninich 43-letni Old & Rare Platinum to single malt z Teaninich Distillery, niezależnie butelkowany przez Hunter
Laing w ramach Old & Rare Platinum. Został wydestylowany w 1975 roku i pozostawiony na wiele lat, aż do 2019
roku. Został zabutelkowany w łącznej liczbie jedynie 246 butelek i przy 40,2 procentowej zawartości alkoholu. Ta
ciemnozłota whisky wydziela aromat pomarańczy, karmelu, cukru jęczmiennego i ziół. W ustach jest delikatna, z nutami
papai, dyni, pomarańczy, czekolady mlecznej i truskawek. Finisz jest długie i miękkie, z lekką nutą mentolu.

41. Cena sprzedaży minimalnej: 3400 zł
Szacowana cena: 4200 – 4800 zł
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Tullibardine 30-letnie Old & Rare
47,1% 0,7L

Wydestylowana została w 1989 roku i butelkowana bez filtracji w 2019 roku. Glen Garioch Distillery ma siedzibę we
wschodnim Highlands i zajmuje się produkcją whisky od 1797 r. Ta wyjątkowa edycja pochodzi z czasów poważnego
kryzysu w tym sektorze, spowodowanym nadprodukcją. Ponad 30 destylarni zamknięto, a wiele ograniczyło
produkcję do 20%. Whisky destylowana w latach 80 to dzisiaj rzadkość.
Tullibardine to wyjątkowa 30 letnia whisky, która swymi aromatami zamąci w głowie każdemu. Po otwarciu butelki
zaczynają nas otaczać aromaty niczym z wiejskich wakacji: letnia łąka, schnące w słońcu siano, dojrzałe jabłka
i gruszki, a także mleczne krówki, prażone orzechy czy herbatniki. Podczas degustacji wyczuwalne są nuty wanilii,
karmelu, grzanek, pieczonych jabłek, trawy cytrynowej, nut białego pieprzu i lekka goryczka dębu. Finisz jest dość
długi z wyczuwalnymi nutami cynamonu, płatków śniadaniowych oraz wcześniej wspomnianymi: białym pieprzem,
skórką cytrynową i dębem.

42. Cena sprzedaży minimalnej: 990 zł
Szacowana cena: 1400 – 1800 zł
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Balmenach 1979 40-letni Old & Rare
45,4% 0,7L

Balmenach to bogata i owocowa whisky, butelkowana po 40-letnim leżakowaniu jako część odpowiednio zatytułowanej
linii Old & Rare. Odzwierciedla ona klasyczny charakter destylarni Speyside i wzmacnia go, nakładając aromaty,
zimowych owoców z pieprzną przyprawą i świeżymi cytrusami. W tej ciemno-złotej whisky poczuć można nuty
złocistego syropu, wanilii, kruszonki, rabarbaru i budyniu. Połączenie nut imbiru, białym pieprzem i krwistymi
pomarańczami na podniebieniu tworzy świąteczne wyobrażenie. Następuje długi, bogaty i pikantny finisz. Ta wspaniała
seria whisky została ograniczona do zaledwie 174 butelek. Zabutelkowana została na zimno bez żadnych sztucznych
barwników, z 45,4 procentową zawartością alkoholu.

43. Cena sprzedaży minimalnej: 2800 zł
Szacowana cena: 3200 – 4000 zł
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Dailuaine 46-letnia 1973 Old & Rare
Platinum 45,1% 0,7L

Destylarnia Dailuaine to w pełni tego słowa znaczenia destylarnia ze Speyside. Usytuowana jest w samym centrum
regionu, w niewielkiej miejscowości Carron, nad samą rzeką Spey. Sama destylarnia zbudowana została w roku
1852. Założona została przez Williama McKenzie, a w roku 1925 stała się częścią koncernu DCL i tak zostało już do
dna dzisiejszego. Zakłady przebudowywane były w roku 1917, kiedy to część budynków strawił pożar. Ta 46-letnia
whisky została wydestylowana w 1973 roku i pozostawiona do starzenia w jednej beczce do 2019 roku, kiedy to
została butelkowana z wynikiem 231 butelek z serii Old & Rare Platinum - wszyscy możemy się zgodzić, że z pewnością
jest ona zarówno dojrzała, jak i bardzo rzadka.
Dailuaine to whisky ze specjalnej serii Old & Rare butelkowana w 2019 r. po 46 latach leżakowania. Jest to złota
whisky z tropikalnymi aromatami mango, gujawy, a także aromatami miodu, kwiatu jabłoni i jarmarków bożonarodzeniowych. W smaku jest słodka z nutami ananasów, fig, wiśni maraschino i sosu karmelowego, z woskiem pszczelim,
migdałami i nutą ziołową. Finisz jest długi, wytrawny i satysfakcjonujący z utrzymującym się słodkim dębem.

44. Cena sprzedaży minimalnej: 4250 zł
Szacowana cena: 5200 – 5800 zł
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Dufftown 44-letni 1975 Old & Rare
41,8% 0,7L

Destylarnia Dufftown znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie, często określanej mianem „stolicy whisky
szkockiej”. Nie bez powodu. W Dufftown istnieje dziewięć destylarni whisky, w tym siedem aktywnych. Destylarnie
założono w 1896 roku w sercu Speyside.
Dufftown to whisky z prestiżowej serii Old & Rare wydestylowana w 1975 roku i zabutelkowana po 44 latach. Ta złota
whisky ma cudownie miękki i złożony aromat dojrzałych owoców z sadu, plaster miodu i nutę karmelu. Na podniebieniu
smak bardziej dojrzałych owoców połączonych z delikatnymi nutami cytrusowymi, marcepanem i przyjemną
woskowatością. Finisz jest długi i lekko wytrawny z ostrą nutą przeciągającego się dębu. Rozlanych zostało zaledwie
239 butelek o mocy beczki 41,8%.

45. Cena sprzedaży minimalnej: 3900 zł
Szacowana cena: 4800 – 5500 zł
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Glen Elgin 44-letnia 1975 Old & Rare
Platinum 45,6% 0,7L

Glen Elgin założona została w 1898 roku przez byłego menedżera Glenfarclas Williama Simpsona i bankiera Jamesa
Carle. W związku z nagłymi zawirowaniami na rynku whisky, produkcja ruszyła dopiero w maju 1900 roku. Jeszcze
w tym samym roku, pięć miesięcy później, została wstrzymana. Destylarnia zostaje zlicytowana i za kwotę 4 tysięcy
funtów kupuje ją firma Glen Elgin-Glenlivet Distillery Co., jednak produkcja whisky nie zostaje wznowiona. To nastąpi
dopiero pięć lat później w 1906 roku.
Glen Elgin to ciemnozłota whisky, która podczas degustacji uwalnia aromaty wosku świecowego, marcepanu,
nugatu i miodu manuka. W ustach wyczuwalne są nuty mlecznej czekolady, owoców sadu, spadzi i skórki pomarańczowej. Finisz jest długi, z nutami wanilii i wysuszającym akcentem dębu. Whisky ta nie bez powodu pochodzi
ze specjalnej serii Old & Rare, wydestylowana została w 1975 roku i zabutelkowana po 44 latach leżakowania w 2019
roku. Wydano ją jedynie w 173 sztukach o mocy beczki 45,6%.

46. Cena sprzedaży minimalnej: 3950 zł
Szacowana cena: 4900 – 5500 zł
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Glenburgie 44-letnia 1975 Old & Rare
Platinum 41,8% 0,7L

Glenburgie, znana również jako Glenburgie-Glenlivet lub Glenburry to destylarnia whisky w pobliżu Alves w stanie
Moray. Istnieją wzmianki o założeniu gorzelni już w 1810 roku, znanej wówczas jako Kilnflat. Dopiero w 1829 roku
pojawiły się oficjalne dokumenty dotyczące gorzelni. Na przestrzeni kolejnych lat wiele razy była zamykana, otwierana
i ponownie zamykana, również wiele razy zmieniała właścicieli.
Glenburgie 1975 To jedna z najstarszych whisky, destylowana w 1975 roku i butelkowana w imponującym wieku 44
lat przez Hunter Laing dla kolekcji Old & Rare. Czuć w niej aromaty przypraw, ciasta świątecznego, owoców
oraz wosku. W smaku jest zaskakująco kwiatowa, głównie czuć róże, emanuje także owocami i elegancją starej
whisky. Rozlanych i zabutelkowanych zostało jedynie 159 sztuk, z mocą beczki 41,8%.

47. Cena sprzedaży minimalnej: 3900 zł
Szacowana cena: 4800 – 5300 zł
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Glenlossie 44-letnia 1975 Old & Rare
43,3% 0,7L

Założona w 1876 roku przez grupę przedsiębiorców związanych w ten czy w inny sposób z przemysłem gorzelniczym,
na czele której stał John Duff, były menadżer Glendronach. Glenlossie była niezależną destylarnią, prowadzoną przez
założoną w 1895 roku firmę Glenlossie-Glenlivet Distillery Company, z niewielkimi zmianami za sterami firmy w trakcie
jej działalności. Od początku swego istnienia Glenlossie wytwarzała whisky na potrzeby zestawiania blendów.
Marką, z którą jest najbardziej związana jest Haig Gold Label. Glenlossie to whisky wydestylowana w 1975 roku
i zabutelkowana w 2019 roku po 44 letnim leżakowaniu. Ma głęboko złotą barwę, w nosie wyczuwalne są aromaty
bananów, brzoskwiń, sorbetu pomarańczowego i zielonych ziół. Podniebienie jest pełne i pikantne, ze słodkim
dębem, dojrzałymi owocami i bardziej ziołowymi nutami. Finisz jest długi, owocowy i lekko orzechowy.

48. Cena sprzedaży minimalnej: 3900 zł
Szacowana cena: 4700 – 5400 zł
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Glentauchers 1989 30-letnia Old & Rare
45,7% 0,7L

Produkcję whisky rozpoczęto w Glentauchers w 1898 roku. Od początku swego istnienia, Glentauchers była li tylko
producentem whisky na potrzeby zestawiania blendów. Jako single malt whisky jest niemal nieznana, co czyni ją bardzo
rzadką i trudną do zdobycia.
Glentauchers 1989 to wydestylowana w 1989 i zabutelkowana po 30 latach w 2019 roku whisky o pięknej jasno złotej
barwie. Wyczuwalne są w niej aromaty kruszonki jabłkowej, sosu karmelowego, brązowego cukru i cynamonu.
W smaku jest mocno owocowa z dodatkiem pomarańczy, miodu, truskawek i zielonej herbaty. Finisz jest długi
i mocny, zwyczuwalnym pieprzem i przyprawami. Rozlane i zabutelkowane zostało jedynie 172 sztuki, każda z naturalną
mocą beczki 45,7%.

49. Cena sprzedaży minimalnej: 1100 zł
Szacowana cena: 1200 – 1600 zł
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Strathmill 1986 33-letnia Old & Rare
54,2% 0,7L

Strathmill to destylarnia ze Speyside, pomimo długiej historii i sporej produkcji mało znana miłośnikom whisky, gdyż
większość produkowanego tu alkoholu trafia do blendów. Pięknie uklokowana przy strumieniu, powstała w 1891 roku
w miejscu gdzie od 1823 roku był młyn. Nazywała się wówczas Glenisla-Glenlivet. W 1895 roku przejęła ją firma
W. & A. Gilbey, znana na rynku ginu i zmieniła nazwę na Strathmill.
Strathmill 1986 to whisky leżakowana przez 33 lata i zabutelkowana w 2019, jako część ekskluzywnej serii Old
& Rare. Ma blado złoty kolor i wyczuwalne aromaty toffi, miodu i macerowanych owoców. Na palecie smaków
wyczuwalne są nuty słodkiego dębu i gałki muszkatołowej, z dodatkiem prażonego jęczmienia. Finisz jest długi
i mocny z nutami kakao i czarnego pieprzu. Została zabutelkowana przy naturalnej mocy 54,2%, wolna od jakiejkolwiek
filtracji na zimno i sztucznych barwników. Z tej limitowanej edycji wyprodukowano zaledwie 150 butelek.

50. Cena sprzedaży minimalnej: 1300 zł
Szacowana cena: 1600 – 2000 zł
54

Porto Taylor's 20 Y.O. 0,75L 20%

Taylor Fladgate to jedna z najważniejszych winnic w Douro. Charakteryzuje się szeroką gamą tradycyjnych Porto, od
klasycznych ekspresji po płowe porto w różnym wieku, ale przede wszystkim ze względu na styl późnego butelkowania.
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1692 roku, kiedy do Portugalii przybył angielski kupiec winny Job Bearsley,
chociaż musiało upłynąć wiele lat, zanim zaczęło być znane jako Taylor's. Bearsley początkowo handlował czerwonym
portugalskim winem z północnego zachodu kraju. Taylor często zmieniał właścicieli aż do XIX i XX wieku, gdy
przechodząc pod kontrolę Josepha Taylora i Johna Fladgate, zyskała swoją ostateczną sławę oraz nazwę. Taylor's
Ports reprezentują trzystuletnią tradycję. Trzy wieki niezależnej własności rodziny i doświadczenia w produkcji
najlepszych porto zapewniają, że Taylor's Ports będą nadal spełniać najwyższe standardy, łącząc tradycję i innowacje.
Kolor wina jest jasno płowy, z nutą granatu. Po otwarciu butelki w powietrzu czuć zapach orzechów włoskich, krówki,
karmelu i przypraw korzennych. Za to w smaku wyczuwalne są ciemne owoce, babeczki i śliwki oraz nuta czekoladowa. Na długim finiszu czuć duże ilości rozgrzewającej, tytoniowej i przyprawowej słodyczy. Red Port jest mieszany
z różnymi odmianami winogron. Dokładna tożsamość tych składników i proporcje, jakie każdy reprezentuje w końcowej
mieszance, mogą nie być znane nawet producentowi wina. Brak takiej, wydawałoby się, oczywistej wiedzy jest
uszanowaniem dla tradycji związanej z produkcją portugalskiego porto. Liczba butelek tego porto jest ograniczona.

51. Cena sprzedaży minimalnej: 350 zł
Szacowana cena: 350 – 400 zł
55

Dalva Golden White Porto Colheita
(Single Harvest) 0,75L 20%

C. da Silva (Vinhos) to tradycyjna winnica Porto założona w 1862 roku, choć jego nazwa pochodzi z początku XX
wieku. Silva najbardziej znany jest ze swojej kolekcji Colheita (single vintage Tawny oraz White Ports), zwłaszcza
Golden Whites z 1952, 1963 i 1971 roku: są to jedne z najbardziej znanych, rzadkich i intrygujących win porto, które
można znaleźć w regionie Alto Douro. Sam C. da Silva tworzy kolekcję White Porto Colheita w ograniczonych
ilościach, gdyż tylko raz na dekadę, honorując tym samym stuletnią technikę i tradycję. Dalva Golden White Porto
pochodzi z Portugalii z regionu Alto Douro, jest ono główni e mieszanką trzech szczepów winorośli: Malvasia Fina,
Viosinho i Rabigato. Jest to wino mocne, intensywne w smaku oraz bardzo złożone, co skłania do refleksji na temat
jego barwy. Wino ma w sobie świeżość i podniosłość lecz jego barwa nie przypomina innych win z tej samej serii.
Jest to czysty wyraz rejonu Douro, w którym odnaleźć można znaczenie nazwy „Porto”.

52. Cena sprzedaży minimalnej: 660 zł
Szacowana cena: 1200 – 1500 zł
56

Z prywatnej rodzinnej kolekcji
sprzedawcy win i destylatów
z Królestwa Niderlandów

Prywatna kolekcja kilku wyjątkowych Cru’s and Grand Cru’s
z Francji (`82-`86) w skład której wchodzą:

1 butelka Nuits St. Georges a.c 1982 Domaine Henri Gouages – w dobrym stanie
1 butelka Nuits St. Georges a.c 1982 Jacques Cacheux-Blee – w dobrym stanie
1 butelka Cotes de Beaune Villages 1982 Domaine de Chavan – odparowane
1 butelka Hermitage „La Cuvée des Miaux” a.o.c 1982 Ferraton Père et Fils – w dobrym stanie
1 butelka Château Soutard, St. Emillion Grand Cru Classé 1982 – w dobrym stanie
1 butelka Château Lynch-Moussas Grand Cru Classé 1982, Castéja – w dobrym stanie
1 butelka Château Haut Brion, a.o.c Cru Classé de Graves 1986 – w dobrym stanie
3 butelki Château Fonbadet, a.o.c Pauillac 1983, Pierre Petrone – w dobrym stanie
1 butelka Château Bellevue, a.o.c Saint-Emillion Grand Cru Classé 1982 – w dobrym stanie

53. Cena sprzedaży minimalnej: 3870 zł
Szacowana cena: 3920 – 5490 zł
57

2 butelki Kopke 1977
Vintage Port 0,75L

2 butelki Château de Camensac
Haut-Medoc Grand Cru
Classé 0,75L

The House of Kopke to najstarsza portugalska firma
eksportująca Porto. Ta kultowa marka została założona
przez niemiecką rodzinę o tym nazwisku w 1638 r., przed
wytyczeniem regionu winiarskiego Douro w 1756 r.
(Po 1756 r. Prawdziwe wino Porto mogło pochodzić tylko
z Douro, zgodnie z rygorystycznymi zasadami produkcji).
Przez lata marka Kopke stała się synonimem prestiżu
i jest uważana za czołowego producenta Colheita Ports.

Château de Camensac to winiarnia w apelacji Haut-Médoc
w regionie Bordeaux we Francji. Château de Camensac
to także nazwa czerwonego wina produkowanego przez
tę winiarnię. Wino produkowane tutaj zostało sklasyfikowane
jako jedno z osiemnastu Cinquièmes Crus w oficjalnej
klasyfikacji win Bordeaux z 1855 r.

2 butelki wyjątkowego rocznika Porto z cenionego
rocznika 1977
Pochodzenie: Douro Porto.

2 butelki wyjątkowego Haut Medoc Grand Cru Classé
z rocznika 1982
Pochodzenie: Bordeaux, Francja.

Porto o wysokiej jakości z 1 pojedynczego rocznika.
Leżakuje w butelce od ponad 40 lat. Wyjątkowy smak
możliwy do odkrycia przy połączeniu najlepiej z Stilton lub
innym Blue Cheese. Produkt charakteryzuje się osadem
będącym wynikiem długiego dojrzewania w butelce.
Zalecamy podawanie w karafce. Wino to należy wypić po
otwarciu butelki.

54. Cena sprzedaży minimalnej: 930 zł
Szacowana cena: 940 – 1170 zł

55. Cena sprzedaży minimalnej: 470 zł
Szacowana cena: 500 – 540 zł
58

3 butelki Château Carbonnieux
Grand Cru Graves
Classé 0,75L

1 butelka Sassiscaia 2009
Bolgheri Toskania,
Włochy 0,75L

Mówi się, że nazwa Carbonnieux pochodzi od rodziny
zwanej „Carbonius” lub Carbonnieu, która na początku
XIII wieku oczyszczała i uprawiała ziemię w pobliżu
Léognan. Nazwisko Ramona Carbonnieu, właściciela
winorośli w Léognan w 1234 roku, jest rzeczywiście
wymienione w archiwach Bordeaux. Średniowieczne
początki posiadłości zostały potwierdzone aktem wymiany
z 2 kwietnia 1292 r. podpisanym przez dwóch mnichów
z potężnego opactwa Sainte-Croix w Bordeaux.
W 1152 roku Eleonora z Akwitanii poślubiła Henryka II
i tak Akwitania stała się częścią królestwa Anglii i została
nazwana Guyenne. Handel kwitł, sprzedaż wina mnożyła
się, a Bordeaux prosperowało aż do wojny stuletniej
(1337-1453). Po tym długim, niespokojnym okresie,
który doprowadził do niedoborów, zrujnowanych zbiorów
i epidemii, benedyktyńscy mnisi zostali zmuszeni do
rezygnacji z winnicy Carbonnieux.

Tenuta San Guido została założona przez markiza Mario
Incisa della Rocchetta. Uważana za przełomową „Super
Tuscan”, nazwa Sassicaia (Sasso oznacza „kamień”,
wskazując na kamieniste pole) pochodzi z 1948 roku,
wtedy po raz pierwszy zostało wyprodukowane przez
Incisa della Rocchetta z winorośli Cabernet Sauvignon
i przez lata wino to było przeznaczone do spożycia
wyłącznie przez rodzinę. Sassicaia długo pozostawała
osobistym winem markiza, jego syn Nicolò i bratanek
Piero Antinori przekonali go do wypuszczenia go na rynek,
począwszy od rocznika 1968, który został zaprezentowany
w 1971 roku. Do dziś wina są bardzo trudne do zdobycia
ze względu na uciążliwość ich produkcji.
1 butelka wyjątkowego Bolgheri Sassicaia Tenuta
San Guido z rocznika 2009
Pochodzenie: Castagneto Carducci, Toskania, Włochy.

3 butelki wyjątkowego Graves Grand Cru Classé
z rocznika 2014
Pochodzenie: Bordeaux, Francja.

56. Cena sprzedaży minimalnej: 560 zł
Szacowana cena: 590 – 720 zł

57. Cena sprzedaży minimalnej: 830 zł
Szacowana cena: 850 – 950 zł
59

1 butelka Dom Perignon
Brut Vintage 2000 0,75L

Historyczna marka Dom Perignon została nazwana na cześć Dom Pérignon, benedyktyńskiego mnicha, który był
ważnym pionierem jakości szampana. Dom Pérignon (1638–1715) był mnichem i opatem w Opactwie Benedyktynów
w Hautvillers.

1 butelka wyjątkowego Dom Perigon Vintage z rocznika 2000
Pochodzenie: Hautvillers, Champagne, Francja.

58. Cena sprzedaży minimalnej: 830 zł
Szacowana cena: 850 – 950 zł
60

Z prywatnej kolekcji szanowanej
rodziny holenderskiej

Metaxa
W 1848 roku w Grecji, pośród rodziny kupieckiej trudniącej się handlem jedwabiem, urodził się Spyros Metaxa. Od
swoich pierwszych kroków 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.

61

Kryształowe kieliszki
do Metaxy

Metaxa Porcelanowa Karafka
0,7L Ręcznie Malowana
24 karatowym złotem

Zestaw składa się z 6 sztuk krysztalowych kieliszków
z lat 70-tych.

Wyjątkowo wiekowa metaxa. Ta edycja tego trunku
została wydana w 1988 roku, na stulecie istnienia marki.
Ozdobna butelka, która jest przedmiotem aukcji, jest
ręcznie inkrustowana 2 karatowym złotem. Zdobiona
cudnym wzorem starożytnej Grecji porcelana została
wykonana ręcznie. Karafka pochodzi z lat 70-tych.

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

60. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 130 – 150 zł
62

Metaxa Grande Fine 40 y.o.
0,7L 40%

Metaxa Golden Age
0,7L 40%

Metaxa Grande Fine to aromatyczny trunek w kolorze
bursztynu. Ma jedwabisty, dojrzały smak z lekko
wyczuwalną nutą wanilii, zrównoważony aromatem
drewna. Zrobiona ze spirytusu, którego destylaty mają
od 8 do 15 lat.

Metaxa Golden Age zabutelkowana w latach 70-tych
ubiegłego wieku.
Jest to rzadki egzemplarz niezwykle aromatycznego
trunku.

Metaxa Grande Fine to niezwykle dojrzały i szanowany
członek rodziny Metaxa. Jego charakterystyczna, wykonana ręcznie butelka została zainspirowana starożytnymi
greckimi wzorami pochodzącymi z wyspy Rodos.

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

62. Cena sprzedaży minimalnej: 260 zł
Szacowana cena: 280 – 300 zł
63

Roberto Cavalli
Orange Flavoured Vodka
1L 40%

Carlum Toscana Inficazione
Geografica Tripica 2010
0,75L 13,5% – Wadowice

Roberto Cavalli to wielka moda, wspaniałe ubrania
i awangardowe dodatki. Włoski projektant posiada również
własną wódkę. Powstały we Włoszech trunek jest
zamknięty w efektownej butelce według pomysłu
Cavalliego. Wódka podbiła amerykańskie imprezy wielkiego show biznesu, gdzie popijają ją ubrane w kolekcję
Cavalli gwiazdy.

Nazwa wina „Carlum” nawiązuje do imienia papieża Wojtyły.
16 października 1978 roku, kardynał Pericle Fellici ogłaszając światu wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża
powiedział przez pomyłkę „Carlum” zamiast „Carolum”.
Ta limitowana wersja wina ma być gestem wdzięczności
winiarzy z włoskiego regionu Brunello di Montalcino
wobec miasta, z którego pochodził papież Polak.

Olejki eteryczne stosowane do aromatyzowania pomarańczowej wódki Roberto Cavalli są wydobywane ze skórek nie całkiem dojrzałych, słodkich pomarańczy. Zabieg
ten jest bardzo podobny do ręcznego wyciskania soku
ze skórki pomarańczy – polega na rozbiciu wszystkich
porów, znajdujących się w skurce, co powoduje wyciek
mikroskopijnych kropelek olejków eterycznych. Wybrane
pomarańcze uprawiane są tylko we Włoszech, zwłaszcza
na Sycylii. Trunek krystaliczny o czystym i prawdziwym
aromacie z delikatną nutą pomarańczy.

Wino Carlum zostało stworzone dla uczczenia wyjątkowego miasta Wadowice. Jest to wino czerwone, wytrawne
w intensywnym wiśniowym kolorze, o przyjemnym zapachu czereśni i dojrzałych owoców, miękkie i eleganckie
w smaku. Niepowtarzalna kompozycja wina Carlum,
dedykowana Wadowicom – miastu „…z Dalekiego Kraju”
zestawiona z najlepszych gron szczepu Sangiovese
i Ciliegiolo. Wino powstaje w toskańskiej, historycznej
posiadłości Villa a Tolli, w sąsiedztwie opactwa Sant’ Antimo.

63. Cena sprzedaży minimalnej: 100 zł
Szacowana cena: 120 – 150 zł

64. Cena sprzedaży minimalnej: 50 zł
Szacowana cena: 80 – 100 zł
64

Dalmore
Historia Dalmore sięga 1263 roku. W tym roku Colin z Kintail, przywódca klanu Mackenzie, uratował króla
Aleksandra III przed furią szarżującego jelenia. W uznaniu tego szlachetnego czynu król przyznał klanowi Mackenzie
prawo do używania 12 spiczastego emblematu królewskiego jelenia na ich herbie. Kiedy potomkowie klanu stali się
właścicielami destylarni The Dalmore w 1867 roku, Royal Stag stał się rozpoznawalną ikoną, która dumnie zdobi dziś
każdą butelkę The Dalmore. Emblemat, który uosabia bogatą przeszłość, a jednocześnie ucieleśnia obietnicę, że The
Dalmore pozostanie w czołówce wśród whisky single malt.

65

Dalmore Cabernet Sauvignon 1973
Single Highlands Malt Scotch Wisky 0,7L 45%

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.

Noty degustacyjne:

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

Produkt w wyjątkowym opakowaniu prezentowym.

65. Cena sprzedaży minimalnej: 24000 zł
Szacowana cena: 25000 – 28000 zł
66

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

Whisky dojrzewało w beczkach z amerykańskiego białego dębu po Bourbonie a następnie w beczułkach po sherry
Matusalem oloroso, beczkach po winie Cabernet Sauvignon i Muscatel.

Noty degustacyjne:

Zapach: stosunkowo suchy, subtelnie wyczuwalne świeże drewniane deski. Następnie nuta suszonych moreli i karmelu.
Owocowy, słodka gruszka, liczi i rabarbar, odrobina pierników, suszonych śliwek i tytoniu i kandyzowany cukier.
Smak: mocno wyczuwalny smak beczki dębowej, garbniki, imbir i szczypta białego pieprzu. Delikatna kwaśność
(bez wątpienia od wina), co nieco tłumi owoce.
Finish: średnio długi, z nutą lukrecji i gruszki.

66. Cena sprzedaży minimalnej: 1600 zł
Szacowana cena: 1800 – 2100 zł
67

Champagne Pommery historia

Champagne House Pommery położony jest w samym sercu regionu Szampania we Francji. Założony w 1858 roku
przez Alexandre Louis Pommery jako maison z wełny i wina, Pommery stał się liderem na rynku szampana dzięki
innowacyjnemu i przedsiębiorczemu duchowi Louise Pommery. Pommery ma siedem pól „Grand Cru“: Aÿ, Bouzy,
Verzenay, Mailly-en-Champagne, Sillery, Avize i Cramant. W pierwszej piątce produkowane są winogrona Pinot Noir,
a dwa ostatnie produkują winogrona Chardonnay. W Pommery szanuje się tradycje, myśląc o przyszłości.

68

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

Szampan Pommery
Brut Royal 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.

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.

67. Cena sprzedaży minimalnej: 300 zł/6 sztuk 68. Cena sprzedaży minimalnej: 300 zł/6 sztuk
Szacowana cena: 400 zł
Szacowana cena: 350 – 400 zł/6 sztuk
69

Produkty
1
2

Wino Côte Rôtie 2011 0,75L 12,5%
Wino Hermitage 0,75L 13%

6
6

3

Wino Langhe Gaja Sperss 2000 0,75L 14%

8

4

Wino Domaine Wardy Château Les Cedres 2009 0,75L 14,5%

11

5

Wino Domaine Wardy Perle du Château 2015 0,75L 14%

11

6

Wino Domaine Wardy Private Selection Red 2007 0,75L 15%

12

7

Wino Les Emirs 2011 0,75L 14%

12

8

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

16

9
10

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2013/2014
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2013/2015

17
17

11
12

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

18
18

13

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

19

14
15

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Tempranillo PIANO
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
PIANO
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
PIANO
Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka

19

16
17
18
19

0,5L 40% rocznik 2017
1,5L 40% Box Piano White Homage J. Łaski
0,5L 40% Rose Gold Sauvignion Blanc 2015 Gbox

20
21

1,5L 40% Rose Gold Sauvignion Blanc 2015 Gbox
0,5L 40% „Piano White“ 2012 PIANO

22
23
24

20

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

21

0,5L 40% rocznik 2006
Camus Vintage 1973 Cognac 0,7L 46% Gift Box

25
26

22

Spitzberg 2009 Edycja Limitowana 0,5L 44% Wódka Polska Długo Starzona w Beczkach Dębowych

27

23

Cachaca 51 Reserva 0,7L 40%

28

24

Sherry Cask Single Grain Polish Whisky 0,7 44%

31

25

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

32

26

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

32

27

Tullibardine 29-letnia 1989 Old & Rare Platinum 52,6% 0,7L

34

28

Balmenach 30-letnia 1989 Old & Rare 44,3% 0,7L

35

29

Tomatin 25-letnia 1994 Old & Rare „Sherry Finished” 49,3% 0,7L

36

30

Bruichladdich 28-letnia 1991 Old Malt Cask 44,6% 0,7L

37

31

Bunnahabhain 27-letnia 1991 Old Malt Cask 50% 0,7L

38

32

Auchentoshan 21-letnia 1997 Old Malt Cask 50% 0,7L

39

33

Glen Moray 21-letnia 1997 Old Malt Cask 50% 0,7L

39

34

Glen Moray 28-letnia 1991 Old Malt Cask 50% 0,7L

40

35

Tormore 26-letnia 1988 Old Malt Cask 47,3% 0,7L

41

36

Invergordon 31-letni 1987 52,2% 0,7L

42

37
38

Cambus 29-letni 1988 „The Sovereign” 45,6% 0,7L
Cambus 30-letni 1987 „The Sovereign” 46,3% 0,7L

42
43

70

39
40

Cameronbridge 26-letni 1991 „The Sovereign” 56,9% 0,7L
Port Dundas 29-letni 1990 „The Sovereign” 52,3% 0,7L

43
44

41

Teaninich 43-letni Old & Rare Platinum 40,2% 0,7L

45

42

Tullibardine 30-letnie Old & Rare 47,1% 0,7L

46

43

Balmenach 1979 40-letni Old & Rare 45,4% 0,7L

47

44

Dailuaine 46-letnia 1973 Old & Rare Platinum 45,1% 0,7L

48

45

Dufftown 44-letni 1975 Old & Rare 41,8% 0,7L

49

46

Glen Elgin 44-letnia 1975 Old & Rare Platinum 45,6% 0,7L

50

47

Glenburgie 44-letnia 1975 Platinum Old & Rare 41,8% 0,7L

51

48

Glenlossie 44-letnia 1975 Old & Rare 43,3% 0,7L

52

49

Glentauchers 1989 30-letnia Old & Rare 45,7% 0,7L

53

50

Strathmill 1986 33-letnia Old & Rare 54,2% 0,7L

54

51

Wino Porto Taylor's 20Y.O. 0,75L 20%

55

52
53
54

Wino Colheita 1963 Dalva Porto 0,75L 20%
Nuits St. Georges a.c 1982 Domaine Henri Gouages
Nuits St. Georges a.c 1982 Jacques Cacheux-Blee

56
57
57

55

Cotes de Beaune Villages 1982 Domaine de Chavan

57

56

Hermitage „La Cuvée des Miaux” a.o.c 1982 Ferraton Père et Fils

57

57

Château Soutard, St. Emillion Grand Cru Classé 1982

57

58

Château Lynch-Moussas Grand Cru Classé 1982, Castéja

57

59

Château Haut Brion, a.o.c Cru Classé de Graves 1986

57

60

Château Fonbadet, a.o.c Pauillac 1983, Pierre Petrone

57

61

Château Bellevue, a.o.c Saint-Emillion Grand Cru Classé 1982

57

62
63

Collection of 2 bottles of Kopke 1977 Vintage Port 0,75L
Château de Camensac Haut-Medoc Grand Cru Classe 0,75L

58
58

64

Château Carbonnieux Grand Cru Graves Classé 0,75L

59

65

Sassiscaia 2009 Bolgheri Tuscany, Italy 0,75L

59

66

Dom Perignon Brut Vintage 2000 0,75L

60

67

Oryginalne kieliszki do Metaxy 6 szt.

62

68

Metaxa Porcelanowa Karafka Ręcznie Malowana 24 karatowym złotem 0,7L

62

69

Metaxa Grande Fine 40 y.o. 0,7L 40%

63

70

Metaxa Golden Age 0,7L 40%

63

71

Roberto Cavalli Orange Flavoured Vodka 1L 40%

64

72

Carlum Toscana Inficazione Geografica Tripica 2010 0,75L 13,5% – Wadowice

64

73

Dalmore Cabernet Sauvignon 1973 Single Highlands Malt Scotch Wisky 0,7L 45%

66

74

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

67

75

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

69

76

Szampan Pommery Brut Royal 0,75L 12,5%

69

71

Firma z Jasienicy prowadzi działalność w oparciu o tradycje i innowacje. Tradycje
sięgają 1888 roku. Pomysły na innowacje czerpane są codziennie, inspirowane
wyobraźnią i otoczeniem.
W ceglanym budynku z początku XX wieku znajduje się leżakownia. Niewielka ilość
beczek z whisky i wódkami, jaką złożono w pierwszym okresie, szybko się powiększyła.
Malownicza, położona pośród urokliwej przyrody, Leżakownia 1903 cechuje się
niezwykłym mikroklimatem. To dzięki niemu możliwe stało się nie tylko składowanie
dębowych beczek pełnych smakowitych trunków, ale też macerowanie wysokiej
jakości ziół z pobliskich lasów i pól, które są wykorzystywane do ich produkcji.
Miejsce to zachwyca. Przyciąga miłośników wykwintnych trunków, ale też lokalnej
kuchni. Można tu się zatrzymać i odpocząć. Poczuć nutę bezcennej wolności
i zaczerpnąć świeżego powietrza.

Katalog został przygotowany we współpracy z Mundivie S.A.
Mundivie S.A.
43-385 Jasienica 607, Polska
tel. +48 33 815 26 30
Oddział Kraków
ul. Koletek 9
30-069 Kraków, tel. +48 633 28 29
e-mail:marketing@mundivie.com

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.
Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych
i wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.
DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie.
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące
poloników m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych
z muzeami krajowymi i zagranicznymi.
Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą
środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.
Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku
na okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal
i kolumna. Kolejna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego
piętra., stropy belkowe i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami
przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

P L A C Ó W K I D E S Y:
Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12-51
Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl
Antykwariaty w Krakowie
Salon, ul. Floriańska 13,
Salon, ul. Floriańska 13,

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

e-mail:
e-mail:

salon2@desa.art.pl
salon4@desa.art.pl

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

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

e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:
e-mail:

kontakt@desaczestochowa.com
salon19@desa.art.pl
kontakt@desakatowice.com
salon12@desa.art.pl
salon21@desa.art.pl
desarzeszow@gmail.com
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