KATALOG PRODUKTÓW

Martini to prawdziwa ikona Włoch, powstała dzięki pasji i zaangażowaniu dwóch wybitnych osób: Alessandro Martini oraz Luigi Rossi.
Wermuty Martini produkowane są wg oryginalnej receptury, łaczącej 40 rodzajów roślin
z całego świata. W połączeniu z włoskim winem stanowią symbol doskonałej jakości
trunku i marki zarówno 150 lat temu, jak i teraz.
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MARTINI
BIANCO

MARTINI
FIERO

MARTINI
ROSATO

MARTINI
EXTRA DRY

MARTINI
ROSSO

Barwa: jasnosłomkowa
Aromat: połączenie
intensywnej, aromatycznej nuty ziół z łagodną
delikatnością wanilii.
Smak: doskonałe zrównoważenie pomiędzy
nutą gorzką i słodką.
ABV: 14,4%.

Barwa: intensywnie
czerwona.
Aromat: nuty czerwonej pomarańczy
i mandarynki subtelnie
przełamane aromatem
piołunu.
Smak: orzeźwiający
słodko-gorzki
ABV 14,4%

Barwa: różowa
Aromat: nuty goździków, cynamonu oraz
gałki muszkatołowej
połączone z lekkim aromatem maliny i cytryny.
Smak: odświeżający,
słodkokwaśny, z nutą
pikanterii.
ABV: 14,4%

Barwa: jasna
Aromat: wyczuwalne
nuty malin i cytryn,
muśnięte aromatem
drzewnym.
Smak: wytrawny, wyczuwalne owocowe nuty
z charakterystyczną
lekką kwaskowatością.
ABV: 18%

Barwa: wiśniowa
Aromat: połączenie aromatu włoskich ziół zbilansowane egzotycznymi,
gorzko-słodkimi nutami
drzewnymi. Smak: słodko-gorzki, o korzennym
charakterze.
ABV: 14,4%.

MARTINI TONIC
BIANCO

MARTINI TONIC
FIERO

MARTINI TONIC
ROSSO

MARTINI TONIC
ROSATO

••1/2 Martini Bianco
••1/2 Tonik
••Cząstka limonki
••Lód

••1/2 Martini Fiero
••1/2 Tonik
••Cząstka pomarańczy
••Lód

••1/2 Martini Rosso
••1/2 Tonik
••Cząstka pomarańczy
••Lód

••1/2 Martini Rosato
••1/2 Tonik
••Cząstka pomarańczy
••Lód

NOWE

MARTINI

FIERO

MARTINI FIERO
Martini Fiero o nucie czerwonej pomarańczy z
rejonu Morza Śródziemnego. Tradycyjna technika produkcji zachowująca bogactwo eterycznych olejków. Intensywna czerwono-pomarańczowa barwa i słodko-gorzki smak wermutu.
ABV: 14,4%

MARTINI FIERO & TONIC
••1/2 Martini Fiero
••1/2 Tonik
••Cząstka pomarańczy
••Lód

Wina musujące Martini to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na
świecie i lider rynkowy. Oznaczone certyfikatami DOC i DOCG, gwarantują
najwyższy poziom jakości produktów. Najważniejszymi regionami, gdzie
hoduje się nasze winogrona są Asti (szczep Moscato Bianco) i prosecco Veneto-Friuli (winogrona Glera). W 1895r. z inicjatywy Martini, Frederico Martinotti zrewolucjonizował proces wytwarzania win musujących opracowując w
pełni kontrolowany proces fermentacji.

MARTINI
ASTI

MARTINI
PROSECCO

MARTINI
BRUT

MARTINI
ROSÉ

Aromat: świeże winogrona,
melon, brzoskwinia i słodkie
pieczywo.
Smak: słodki i zbalansowany
Finisz: wspaniale gładki
i elegancki.
DOCG - najwyższa klasa
włoskiego wina.
ABV: 7,5%.

Aromat: świeże kwiaty, jabłkowa nuta, gruszka, banan
Smak: wspaniale wytrawny,
zbalansowany z nutą świeżych owoców.
Finisz: delikatnie ziołowy
DOC - 100% winogron Glera.
ABV: 11,5%.

Aromat: głęboki, wyrafinowany i elegenacki ze
świeżym aromatem jabłek
i gruszek.
Smak: wytrawny, kwaskowaty, rześki i bogaty
Finisz: delikatnie migdałowy.
ABV: 11,5%.

Aromat: wspaniała, kwiatowa nuta z domieszką
poziomki, maliny
Smak: półwytrawny, urzekający, kwiatowo- owocowy,
świetnie zbalansowany.
Finisz: dzika róża.
ABV: 9,5%.

MARTINI ASTI

MARTINI PROSECCO

Martini Asti schłodzone do temperatury +7-8 C° serwowane w kieliszku
typu flute.

150 ml Martini Prosecco serwowane
w kieliszku do białego wina z kilkoma kostkami lodu.

Martini Riserva Speciale łączy wybrane korzenne składniki z doskonałym włoskim winem. Leżakują przez 2 miesiące w tradycyjnych beczkach typu „Tino”.
Cała linia określana jest jako Vermouth di Torino – włoskie chronione oznaczenie
geograficzne.
Etykiety produktów nawiazują do Certyfikatu Grand Prix, który wermut Martini
uzyskał w 1865 roku.

MARTINI RISERVA
SPECIALE AMBRATO

MARTINI RISERVA
SPECIALE RUBINO

MARTINI RISERVA
SPECIALE BITTER

Biały wermut na bazie Moscato DOCG
z regionu Asti, miodowo-złocisty kolor,
z nutami drzewnymi i ziołowymi.
Egzotyczne składniki: żółta kora chinowca i chiński rabarbar.
ABV: 18%.

Czerwony wermut z wina ze szczepów
Nebbiolo w Piemoncie, głęboki kolor
i lekko gorzkawe, wiśniowo-kwiatowe
nuty. Egzotyczne składniki: czerwone
drzewo sandałowe.
ABV: 18%.

Martini Bitter to zbalansowana mieszkanka ponad 20 włoskich i egzotycznych
ziół i przypraw, stworzona w oparciu
o recepturę Luigiego Rossi z 1872 roku.
ABV: 28,5%.

MARTINI
NEGRONI
RUBINO

MARTINI
NEGRONI
AMBRATO

••30 ml Martini Riserva
Rubino
••30 ml Martini Bitter
••30 ml Bombay Sapphire
••Cząstka pomarańczy
••Lód

••30 ml Martini Riserva
Ambrato
••30 ml Martini Bitter
••30 ml Bombay Sapphire
••Cząstka pomarańczy
••Lód

MARTINI & TONIC
RUBINO

MARTINI & TONIC
AMBRATO

••1/2 Martini Riserva Rubino
••1/2 Tonik
••Cząstka pomarańczy
••Lód

••1/2 Martini Riserva
Ambrato
••1/2 Tonik
••Cząstka limonki
••Lód
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Historia rumów Bacardí sięga wstecz ponad 150 lat. Receptury powstawały przez 10 lat, jeszcze zanim Facundo Bacardi otworzył w 1862 swoją
pierwszą destylarnię na Kubie, w Santiago de Cuba.
Sekret swojego smaku, aż po dziś dzień zawdzięczają unikalnemu szczepowi drożdży – La Lavendura Bacardi – tego samego, którego używał
Facundo Bacardi, i który od ponad 152 lat jest tajemnicą rodziny.

BACARDÍ
CARTA
BLANCA
To lekki w smaku, aromatyczny biały
rum z delikatnymi nutami kwiatowymi
oraz owocowymi. Idealny do przygotowywania koktajli. Ze względu na
to, że ani nie dominuje ani nie zanika
w smaku, doskonale łączy się ze wszystkim napojami gazowymi (np.: colą) oraz
świeżymi sokami. Jest też podstawą
orzeźwiającego koktajlu Bacardí Mojito.
ABV: 37,5%.

.BACARDÍ

BACARDÍ
SPICED

CARTA
NEGRA

Mieszanka rumów dojrzewających w wypalanych
beczkach z amerykańskiego dębu połączonych
z naturalnymi aromatami
i przyprawami dla uzyskania wyrazistego, ale
gładkiego smaku.
ABV: 35%.

To intensywny w smaku
rum łączący w sobie
aromaty dębu, skórki
pomarańczy i melasy.
Spróbuj z colą lub shotach
zagryzanych ćwiartką
pomarańczy posypaną
cynamonem. ABV: 40%.

BACARDÍ
CARTA
ORO
To lekki, złoty rum
z nutami wanilii, prażonych migdałów i dębu.
Podstawowy składnik
Cuba Libre – oryginalnego koktajlu wolności.
ABV: 37,5%.

BACARDÍ
MOJITO

BACARDÍ
DAIQUIRI

BACARDÍ
SPICED COLA

BACARDÍ
SPICED SHOT

••40 ml Bacardí Carta Blanca
••½ Limonki
••2 Lyżeczki białego cukru
••Garść listków mięty
••Uzupełnić wodą gazową

••40 ml Bacardí Carta Blanca
••20 ml Soku z limonki
••10 ml Syropu cukrowego

••40ml Bacardí Spiced
••150 ml Cola
••Dużo lodu

••40 ml Bacardí Spiced

NOWOŚĆ
SPICED
MADE WITH

RUM & SPICES
Połącznie pasji i ponad 150 letniego
doświadczenia Bacardi w produkcji
rumów. Mieszanka rumów
dojrzewających w wypalanych
beczkach z amerykańskiego
dębu połączonych z naturalnymi
aromatami i przyprawami dla
uzyskania wyrazistego, ale
gładkiego smaku.
ABV: 35%.

BACARDÍ SPICED COLA
••40ml Bacardí Spiced
••150 ml Cola
••Dużo lodu

Historia rumów Bacardi sięga wstecz
ponad 150 lat. Receptury powstawały przez 10
lat, jeszcze zanim Facundo Bacardi otworzył w 1862
swoją pierwszą destylarnię na Kubie, w Santiago de Cuba.
Sekret swojego smaku, aż po dziś dzień zawdzięczają unikalnemu szczepowi drożdży – La Lavendura Bacardi – temu samemu, którego
używał Facundo Bacardi, i który od ponad 152 lat jest tajemnicą rodziny.

BACARDÍ AÑEJO
CUATRO

BACARDÍ RESERVA
OCHO

BACARDÍ RESERVA
DIEZ

BACARDÍ
CUBA LIBRE

BACARDÍ CUATRO BACARDÍ
HIGHBALL
OLD CUBAN

BACARDÍ
OLD FASHIONED

Pierwszy etap w podróży po starzonych rumach. Leżakowany przez
minimum 4 lata w karaibskim słońcu.
Ma intensywny, złoto-brzoskwiniowy
odcień i subtelne nuty wanilii, goździka, miodu oraz dębu.
ABV: 40%.

Starzony rum o złotej barwie, leżakowany przez miniumum 8 lat w
karaibskim słońcu. Ma głęboki i wielowymiarowy smak, z nutami suszonej
śliwki, brzoskwini, wanilii i gałki
muszkatałowej.Doskonały w koktajlach bazujących na ciemnym rumie
oraz serwowany z lodem.
ABV: 40%.

Powstaje z najlepszych, starannie
wyselekcjonowanych, starzonych
rumów, leżakujących minimum 10 lat
w karaibskim słońcu. Ma zbalansowany smak, z nutami karmelizowanej
wanilii, dębu oraz owoców: banana,
gruszki i melona. Najlepiej cieszyć się
jego smakiem bez dodatków. 
ABV: 40%.

•• 40 ml Bacardí Anejo Cuatro
••2 cząstki wyciśniętej limonki
••Cola
••Lód

•• 40 ml Bacardí Anejo Cuatro
••100 ml Ginger Ale
••2 Cząstku limonki
••Lód

••40 ml Bacardí Reserva Ocho
••2 krople Bittera
(np. Angostura)
••5 ml Syropu cukrowego
••Skórka pomarańczy

••30 ml Bacardí Reserva Ocho
••2 Krople bittera
(np. Angostura)
••10 ml Soku z limonki
••10 ml Syropu cukrowego
••6 Listków mięty
••30 ml Martini Prosecco

Bombay Sapphire to prawdziwy „London Dry Gin” – gin o najwyższej klasie jakości. Jako jedyny na świecie wytwarzany jest metodą “vapour infusion”. Bombay
Sapphire jest rozpoznawany dzięki aromatowi dojrzałych owoców cytrusowych,
wonnych przypraw i szczypty jałowca.

BOMBAY SAPPHIRE
London Dry Gin produkowany za pomocą "vapor
infusion". Kompozycja 10 ekstraktów roślinnych.
Delikatny aromatyczny smak z nutą cytrusów, olejkiem migdałowym, wzbogacony przyprawami.
ABV: 40%.

BOMBAY & TONIC

MARTINI NEGRONI RUBINO

••40 ml Bombay Sapphire
••Tonik
••Cząstka limonki
••Lód

••30 ml Martini Riserva Rubino
••30 ml Martini Bitter
••30 ml Bombay Sapphire
••Cząstka pomarańczy
••Lód

GREY GOOSE to wódka klasy premium, która łączy naturalne cechy najlepszej jakości składników i wyraża wyjątkowość ich smaku. Wódka destylowana jest tylko raz, aby zachować
wyrazistość charakteru.
Do jej produkcji wykorzystuje się ozimą pszenicę z pól Pikardii, nazywanej „spiżarną Francji”
i artezyjską wodę mineralną z Masywu Centralnego. Rezultat? Naturalnie bogaty i pełny smak.

GREY GOOSE
ORIGINAL

GREY GOOSE
LE GRAND FIZZ

GREY GOOSE
SHOT

GREY GOOSE
L'ESPRESSO

Grey Goose jest zrównoważoną wódką o łagodnym smaku. Owocowy aromat
przejawia się w nutach śliwki. Pozwala delektować się gładkim, delikatnie maślanym smakiem, przechodzącym w subtelny posmak migdałów.
ABV: 40%.

••50 ml Grey Goose
••30 ml St. Germain
••15 ml Świeżego soku z limonki
••3 Cząstki limonki
••60 ml Wody gazowanej

••Wódka Grey Goose schłodzona
do +5 C° serwowana w kieliszku
typu shot

••50 ml wódki Grey Goose
••20 ml Likieru kawowego
••Espresso

Twórca marki, John Dewar, rozpoczął swą działalność w
1846 roku w Perth. Był jednym z pierwszych producentów
whisky, który oferował butelkowany produkt. To w dużej
mierze przyczyniło się do wielkiego sukcesu firmy.W 1883
roku Dewarowie zostali mianowani dostawcami whisky
dworu królowej Wiktorii, a od 1902 roku firma Dewar oficjalnie zaopatruje rodzinę królewską w ten wytworny trunek.

DEWAR'S
WHITE LABEL

DEWAR'S
8 Y.O.

DEWAR'S
12 Y.O.

DEWAR'S
15 Y.O.

Najczęściej nagradzana
szkocka whisky typu blended, poddawana unikatowemu procesowi podwójnego leżakowania, dzięki
któremu jest wyjątkowo
delikatna. Charakteryzuje
się aksamitnymi, słodkimi
nutami gruszki i wanilii.
ABV: 40%.

8-letnia whisky poddawana
procesowi podwójnego leżakowania dla uzyskania łagodnego smaku. Po wymieszaniu
destylatów dodatkowo finiszowana przez min. 6 miesięcy
w beczkach po karaibskim
rumie, dzięki czemu zyskuje
nuty tropikalnych owoców,
karmelu i brązowego cukru.
ABV: 40%.

Swoją delikatność Dewar's 12
zawdzięcza procesowi
podwójnego leżakowania. Po
zmieszaniu whisky zbożowej
za słodową otrzymany blend
zostaje ponownie przelany
na 6 miesięcy do dębowych
beczek, aby uzyskać wyjątkowo
delikatny smak oraz pełne
owocowe i miodowe nuty.
ABV: 40%.

Dewar's 15 charakteryzuje
się łagodnym smakiem
dzięki unikatowemu procesowi podwójnego leżakowania. Wyróżnia się miodową
słodyczą z nutą owoców
i ciągnącego się toffee.
Delikatny kwiatowy aromat
uwalnia się przyjemnym,
długim finiszem.
ABV: 40%.

DEWAR’S
HIGHBALL
GINGER ALE

DEWAR'S
HIGHBALL
LEMONADE

••Dewar’s White Label
••100 ml Ginger ale
••Cząstka limonki
••Lód

••40 ml Dewar's White
Label
••20 ml Soku z cytryny
••10 ml Syropu cukrowego
••Woda gazowana
do uzupełnienia
••Skórka z cytryny
••Lód

TOMMY D
SOUR
••40 ml Dewar's 12 Y.O.
••20 ml Soku z marakuji
••20 ml Soku z cytryny
••20 ml Białka kurzego
(opcjonalnie)
••Lód

DEWAR'S
12 Y.O./15 Y.O.
NEAT
••40 ml Dewar's 12 Y.O.
lub Dewar's 15 Y.O.
w szklance typu
whisky

DEWAR'S 8 Y.O.
8-letnia whisky poddawana procesowi podwójnego
leżakowania dla uzyskania łagodnego smaku. Jest
finiszowana przez min. 6 miesięcy w beczkach po karaibskim rumie, dzięki czemu zyskuje nuty tropikalnych
owoców, karmelu i brązowego cukru.
ABV: 40%.

DEWAR’S
COCONUT
HIGHBALL

••40 ml Dewar's 8 Y.O.
••100 ml Wody
kokosowej
••Cząstka pomarańczy
••Lód

ABERFELDY 12 Y.O. /16 Y.O.

AULTMORE 12 Y.O.

Do jej produkcji wykorzystuje się wodę z ujęcia PITILIE BURN zawierającą aluwialne złoto. Dzięki wydłużonemu procesowi fermentacji
powstaje whisky o aromacie dojrzałych owoców i słodyczy miodu.
ABV: 40%.

Whisky rodem z zapomnianej ścieżki przemytników do niedawna sprzedawana jedynie
w limitowanych edycjach, znawcom i kolekcjonerom. Nie poddawana procesowi zimnej
filtracji, dzięki czemu jest niezwykle delikatna.
ABV: 46%.

CRAIGELLACHIE 13 Y.O.

ROYAL BRACKLA 12 Y.O.

DEVERON 12 Y.O.

W procesie jej produkcji wciąż używa się
tradycyjnych chłodnic wężowych do schładzania destylatu. Dzięki temu whisky nabiera
wyjątkowego smaku, który może rywalizować
z trunkami niemal dwukrotnie starszymi.
ABV: 46%.

Swój niepowtarzalny smak zawdzięcza
dojrzewaniu w beczkach po hiszpańskiej
sherry, dzięki temu można wyczuć nuty
migdałów i szlachetnych przypraw. Royal
Brackla jest oficjalną whisky dworu królewskiego Wielkiej Brytanii.
ABV: 40%.

Whisky o przyjemnym i łagodnym
smaku pieczonego jabłka i toffee.
Deveron to połączenie nieokiełznanych
sił natury i ciepła domowego ogniska.
ABV: 40%.

Ultra-premium tequila produkowana w 100% z niebieskiej agawy z wykorzystaniem metody tahona,
polegającej na miażdżeniu agawy kamieniami wulkanicznymi. Cały proces przebiega z zachowaniem dawnych metod i zasad recyklingu, a destylacja przebiega
w bardzo ograniczonych partiach. Każda butelka
Patron jest ręcznie wykonywana i podpisywana.

PATRÓN SILVER

PATRÓN REPOSADO

PATRÓN ANEJO

Patron Silver, o świeżym aromacie
agawy i nutach cytrusowych, jest ulubioną tequilą koneserów. Jej gładki,
słodki smak z lekkim pieprzem
stanowi doskonałą bazę dla koktajli.
ABV: 40%.

Tequila o bardziej złożonym, a zarazem gładkim smaku, uzyskiwanym
w procesie starzenia w dębowych
beczkach przez co najmniej 2 miesięce. Ma słodki smak z nutami
cytrusów i miodu.
ABV: 40%.

Patron Anejo to mieszanka tequili
starzonej w dębowych beczkach
z Francji, Węgier i Ameryki przez
co najmniej rok. Ma wyraźny smak
z nutami wanilli, rodzynek oraz
miodu.
ABV: 40%.

PATRÓN XO CAFÉ

GRAN PATRÓN PLATINUM

Patron XO Cafe to niezwykłe połącznie najwyżej
jakości tequili Patron Silver i czystej, naturalnej
esencji najlepszej kawy. To wytrwany, niesłodki
likier o gładkim finishu.
ABV: 35%.

To najbardziej ekskluzywna, potrójnie destylowana i krótko leżakowana tequila, dzięki czemu
jest gładka i pełna w smaku. Ma świeży aromat
agawy i cytrusów o długim, pieprzowym finiszu.
ABV: 40%.

PATRÓN
JALISCO MULE

PATRÓN CLASSIC
MARGARITA

PATRÓN AÑEJO
OLD FASHIONED

PATRÓN PLATINUM
CLUB MARTINI

••60 ml Patron Reposado
••90 ml Piwa imbirowego
••15 ml Soku z limonki
••Cząstka limonki

••45 ml Patron Silver
••30 ml Likieru
pomarańczowego
••20 ml Świeżego soku z limonki
••7,5 ml Syropu cukrowego
••Cząstka limonki
••Sól (opcjonalnie)

••60 ml Patron Anejo
••7,5 ml Syropu cukrowego
••Kropla bittera
••Skórka z pomarańczy

••60 ml Gran Patron Platinum
••22 ml Białego wermutu
••Cieńki plasterek ogórka

Whisky o niezwykłym połączeniu single malt i grain z regionu Highland. W
efekcie możemy się rozkoszować doskonałą mocą, smakiem i aromatem. Można
wyczuć drzewne nuty aromatyczne, posmak palonego słodu dopracowany nutą
karmelu. Whisky jest produkowana z niezwykłą dbałością o jakość receptury,
cały proces jest szczegółowo nadzorowany aż po butelkowanie.

PYRAT XO RESERVE
Elegancki i wyrazisty Pyrat charakteryzuje się bogatym kolorem bursztynu
i aromatem drewna dębowego. Smak
to wyborne połączenie i wyśmienita
równowaga drewna dębowego, wanilii,
pomarańczy oraz cukru trzcinowego,
z lekką przyprawą pod koniec.
ABV: 40%.

PYRAT NEAT
••40 ml Pyrat rum

WILLIAM LAWSON'S
FINEST BLEND

WILLIAM LAWSON'S
& COLA

Barwa: olśniewający, bogaty bursztynowy kolor.
Aromat: kremowa i zbalansowa mieszanka, z dominującą nutą jabłka i wiśni oraz delikatnym zapachem
bananów i słodu. Smak: aksamitna konsystencja
o wyrafinowanym smaku świeżego jabłka z toffi.
ABV: 40%.

••• 40 ml William Lawson's
••• Cola
••• Kostki lodu

Koniak Otard do dnia dzisiejszego powstaje według niezmiennych receptur
i jako jedyny dojrzewa w piwnicach królewskiej rezydencji - zamku Château de
Cognac. Należy do trunków, które właściwie degustowane pobudzają zarówno
węch, wzrok, jak i smak. Powinno się go pić w stanie naturalnym, jako "digestif",
bez żadnych dodatków, nawet kostek lodu.

SANTA TERESA 1796
Wenezuelski rum produkowany pod dachem
jednej destylarni od ponad 200 lat w rękach
jednej rodziny.
Starzony metodą solera, z wykorzystaniem
nawet 35 letnich destylatów, dla uzyskania
wytrawnego, zrównoważonego smaku.
ABV: 40%.

The good thing costs, it's no coincidence that one
of the best rums in the world is in one of the
toughest places in the world.

SANTA TERESA 1796
ON THE ROCKS
••40 ml Santa Teresa 1796
••Lód w kostkach

BARON OTARD V.S.

BARON OTARD V.S.O.P.

To delikatna mieszanka winogron z najlepszych obszarów
upraw, charakteryzująca się minimum 3-letnim okresem maturacji. Subtelny smak, który łączy w sobie aromaty kwitnących
kwiatów, liści lipy, gruszki i tytoniu z nutką korzeni i wanilii.
ABV: 40%.

To najpopularniejszy z rodziny koniaków z minimum 5 - letnim
okresem maturacji, charakteryzuje się złocistą barwą. W subtelnej nucie smakowej najintensywniej wyczuwalny jest kwiecisty
bukiet, wzbogacony aromatem wanilii, korzeni i tytoniu.
ABV: 40%.

Wysokiej jakości francuski likier owocowy o intensywnym
aromacie kwiatów bzu, zbieranych późną wiosną we francuskich Alpach. Twórcą niezwykłego likieru jest pochodzący
z USA Robert Cooper.
St-Germain do doskonały dodatek do drinków i koktajli. Doskonale smakuje z szampanem, winem oraz z wodą gazowaną.

OXLEY
OXLEY to rewolucyjny angielski gin o świeżym, klasycznym smaku. Powstaje w wyniku innowacyjnego
procesu destylacji na zimno. Destylacja na zimno
zachodzi w temperaturze -5°C w próżni. Pozwala ona
na wyodrębnienie naturalnych aromatów składników
roślinnych i wzbogacenie nimi ginu OXLEY.
ABV: 47%.

OXLEY PINK
GRAPEFRUIT
AND TONIC
••40 ml Ginu Oxley
••40 ml Świeżego różowego
soku z grejpfruta
••80 ml Toniku

OXLEY
ST. CLEMENCE
••40 ml Ginu Oxley
••30 ml Świeżego soku
pomarańczowego
••10 ml Świeżego soku
z cytryny
••80 ml Toniku

ST-GERMAIN

ST-GERMAIN COCKTAIL

••W smaku kremowy, gładki i mocno owocowy, zdominowany przez świeże akcenty lychee, brzoskwini, gruszki
i cytrusów takich jak soczyste pomarańcze i grapefruty.
Przyjemny i długi finisz zaskakuje nutami kwiatowymi,
smakiem kokosa, orzecha laskowego i marakui.
ABV: 20%.

••45 ml St-Germain
••60 ml Martini Prosecco DOC
••60 ml Woda gazowana

BANKS 5
Najwyższej jakości mieszanka rumów
z kilku karaibskich wysp i rzadkiego rumu
z indonezyjskiej jawy. Współtworzony przez
Jima Meehana jednego z najbardziej znanych i cenionych barmanów swojej generacji, który zrobił wszystko żeby rum Banks
był idealny dla miksowania.
ABV: 43%.

BANKS 5 NEGRONI
••25 ml Banks 5
••25 ml Martini Riserva Bitter
••25 ml Martini Riserva Rubino

LEBLON CACHAÇA
Leblon to premium cachaça często nazywana szampanem z trzciny cukrowej, swoją złożonością i aksamitnym
smakiem zmieniła postrzeganie cachaçy na świecie.
ABV: 40%.

LEBLON CAIPIRINHA
••60 ml Leblon
••2 Ćwiartki limonki
••2 Łyżki białego cukru lub
••30 ml Syropu cukrowego

Pierwszy gin Martini pojawił się już w XIX wieku jako
„GIN SECCO SUPERIORE – MARTINI & ROSSI”.
W 1948 oryginalna angielska receptura została zakupiona przez oddział Martini & Rossi w Londynie. Wtedy
też ten gin zyskał nową nazwę: „Gosford” która po kilku
latach zmieniła się na znaną nam nazwę "BOSFORD".

BOSFORD ROSE

BOSFORD DRY

BOSFORD Rose to wspaniała
mieszanka jałowca, kolendry,
dzięgiela oraz skórki cytryny
i pomarańczy z dodatkiem
naturalnych aromatów truskawek i maliny.
ABV: 37,5%.

BOSFORD London Dry Gin
to idealnie zbalansowany gin,
robiony ze 100% naturalnych
składników: jałowca, kolendry,
dzięgiela oraz skórki cytryny i
pomarańczy.
ABV: 37,5%.

BOSFORD
ROSE & TONIC

BOSFORD
& TONIC

••40 ml Bosford Rose
Premium
••Tonik
••Lód
••Owoce sezonowe
(np. truskawki, maliny)

•• 40 ml Bosford
London Dry Gin
••Tonik
••Cząstka cytryny
••Lód

BACARDÍ BREEZER
ORANGE

BACARDÍ BREEZER
WATERMELON

BACARDÍ BREEZER
LIME

Napój alkoholowy na bazie rumu
o smaku pomarańczowym.
Najlepiej smakuje schłodzony.
ABV: 4%.

Napój alkoholowy na bazie rumu
o smaku arbuzowym.
Najlepiej smakuje schłodzony.
ABV: 4%.

Napój alkoholowy na bazie rumu
o smaku limonkowym.
Najlepiej smakuje schłodzony.
ABV: 4%.

UN EMPRESA DE LA FAMILIA BACARDÍ
DZISIAJ
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PROHIBITIO

N

TRZE˛SIENIA ZIEMI JAK I POŻAR SAMEJ DESTYLARNI.
TERAZ SADZIMY DRZEWA PALMOWE PRZY
KAŻDYM NASZYM OBIEKCIE KU PAMIE˛CI EL COCO.

DUKUJE Z SUKCESEM WYJA˛TKOWY RUM. JESTEŚMY

2019

ADAJA˛C W SWOIM PORTFOLIO PONAD 200 MAREK.

FROM CUB
ILE
A
X
E

1900
LEGENDARNA PALMA EL COCO, ZOSTAŁA

JEST NADAL FIRMA˛ RODZINNA˛, KTÓRA WCIA˛Ż PRONAJWIE˛KSZA˛ PRYWATNA˛ FIRMA˛ SPIRYTUSOWA˛ POSI-

1862

POSADZONA PRZY PIERWSZEJ DESTYLARNI
BACARDÍ NA KUBIE W 1862 R. PRZETRWAŁA WOJNY,

PONAD 150 LAT I OSIEM POKOLEŃ PÓŹNIEJ BACARDI

1960
CUBA LIBRE
ORYGINALNY KOKTAJL
WOLNOŚCI

HISTORIA KOKTAJLU WYWODZI SIE˛ Z CZASÓW, W KTÓRYCH
KUBA ODZYSKAŁA NIEPODLEGŁOŚĆ. AMERYKAŃSKI ŻOŁNIERZ
CELEBRUJA˛C WYZWOLENIE KUBY SPOD RZA˛DÓW HISZPANII,
WZNIÓSŁ TOAST KOKTAJLEM SPORZA˛DZONYM NA BAZIE
BACARDÍ, COLI I LIMONKI Z OKRZYKIEM „POR CUBA LIBRE”.
W TEN SPOSÓB NARODZIŁ SIE˛ KULTOWY KOTAJL CUBA LIBRE.

HISTORIA PRZETRWANIA
STRACILIŚMY NASZE DOMY,
DLA PRODUCENTÓW ALKOHOLU W AMERYCE WPROWADZENIE PROHIBICJII BYŁO FATALNA˛ WIADOMOŚCIA˛.
ALE JEŚLI CHCIAŁEŚ PRODUKOWAĆ RUM W GORA˛CEJ,

ALE NIE DUCHA

TE˛TNIA˛CEJ ŻYCIEM NOCNYM I ŁATWO DOSTE˛PNEJ DLA
AMERYKANÓW LOKALIZACJI – TO WIEŚĆ O PROHIBICJI
NIE BYŁA JUŻ TAK STRASZNA.

W 1960 R. NA KUBIE WYBUCHŁA REWOLUCJA. MAJA˛TEK FIRMY

1919

BACARDÍ ZOSTAŁ PRZECHWYCONY, A RODZINA ZOSTAŁA
WYGNANA DO USA. PRZYBYLI TAM BEZ NICZEGO. JEDNAK DZIE˛KI
SWOJEJ DETERMINACJI I OGROMNEJ PASJI SZYBKO POWRÓCILI
NA RYNEK ZE SWOIM WYŚMIENITYM RUMEM.

PRODUKTY BACARDÍ MARTINI POLSKA

Martini
Bianco

Martini
Fiero

Bacardí
Carta Blanca

Bacardí
Spiced

Bombay
Sapphire

Oxley

Martini
Rosso

Martini
Extra Dry

Bacardí
Carta Negra

Bosford
Rose

Martini
Rosato

Bacardí
Carta Oro

Bosford
Dry

Martini
Martini
Martini
Riserva Spe- Riserva Spe- Riserva Speciale Ambrato ciale Rubino ciale Bitter

Bacardí
Añejo
Cuatro

Bacardí
Reserva
Ocho

Baron Otard Baron Otard
V.S.
V.S.O.P.

Bacardí
Reserva
Diez

Martini
Asti

Santa Teresa
1796

St.
Germain

Martini
Prosecco

Banks

Martini
Brut

Pyrat XO
reserve

Martini
Rose

Dewar's
White Label

Leblon

Grey Goose
Original

Bacardí Breezer Bacardí Breezer Bacardí Breezer
Lime
Orange
Watermelon

Dewar's
8 Y.O.

Patron
Silver

Dewar's
12 Y.O.

Dewar's
15 Y.O.

Patron
Reposado

William
Lawson's
Finest Blend

Patron
Anejo

Aberfeldy
12 Y.O.

Patron
XO Café

Aberfeldy
16 Y.O.

Aultmore
12 Y.O.

Gran Patron
Platinum

Craigellachie Royal Brackla
13 Y.O.
12 Y.O.

Deveron
12 Y.O.

COCKTAILE BACARDÍ MARTINI POLSKA
Old Fashioned
Martini Tonic
Bianco

Martini Tonic
Fiero

Martini Tonic
Rosso

Martini Tonic
Rosato

½ Martini Bianco,
½ Tonik, cząstka
pomarańczy, lód

½ Martini Fiero,
½ tonik, cząstka
pomarańczy, lód

½ Martini Rosso,
½ tonik, cząstka
limonki, lód

½ Martini Rosato,
½ Tonik, cząstka
pomarańczy, lód

Martini
Asti

Martini
Prosecco

Martini Negroni
Rubino

Martini Asti
schłodzone do temperatury +7-8 C°
serwowane w kieliszku typu ﬂute.

150 ml Martini
Prosecco serwowane
w kieliszku do białego wina z kilkoma
kostkami lodu.

30 ml Martini Riserva
Rubino,
30 ml Martini Bitter,
30 ml Bombay Sapphire,
cząstka pomarańczy, lód

Bacardí
Cuba Libre

Bacardí Cuatro
Highball

40 ml Bacardí
Anejo Cuatro,
2 cząstki wyciśniętej limonki,
cola, lód

40 ml Bacardí
Anejo Cuatro,
100 ml ginger ale,
2 cząstku limonki,
lód

Bacardí
Mojito
40 ml Bacardí Carta
Blanca, ½ limonki,
2 łyżeczki białego
cukru, garść listków
mięty, uzupełnić wodą
gazową

Air
Mail
Bacardí
Spiced Cola
40ml Bacardí
Spiced,
150 ml cola,
dużo lod

Bacardí
Spiced shot
40 ml Bacardí
Spiced

35 ml Bacardí Anejo
Cuatro, 15 ml soku
z limonki, 10 ml
syropu miodowego,
100 ml Martini
Prosecco

St-Germain
Cocktail
45 ml St-Germain,
60 ml Martini Prosecco
DOC, 60 ml woda
gazowana

B
Bacardí
Daiquiri
D
4 ml Bacardí
40
Carta Blanca,
220 ml soku z limonki,
10 ml syropu cukrowe

40 ml Bacardí
Reserva Ocho,
2 krople Bittera
(np. Angostura),
5 ml syropu
cukrowego, zest
z pomarańczy

Banks 5 Negroni

L
Leblon
Caiphirinia
C

25 ml Banks,
25 ml Martini Riserva
Bitter, 25 ml Martini
Riserva Rubino

6 ml Leblon, 2 ćwiartki
60
llimonki, 2 łyżki białego
ccukru lub, 30 ml syropu
ccukrowego

Dewar's 12 Penicilina

Aberfeldy
Old fashioned

40 ml Dewar's 12 Y.O.
w szklance typu whisky
z kostką lodu

60 ml Dewar’s 12 Y.O., 25
ml soku z cytryny, 20 ml
syropu miodowo-imbirowego, 5 ml whisky
torfowego, 2 plastry
świeżego imbiru

40 ml Aberfeldy 12 Y.O.,
5 ml syropu z miodu,
2 kreski Gorzkie, Angostura, 2 kreski orange
bitters, ozdoba skórki
pomarańczowej

Grey Goose
L'espresso

Oxley
pink grapefruit
and tonic

50 ml wódki Grey
Goose, 20 ml likieru
kawowego, espresso

40 ml ginu Oxley, 40
ml świeżego różowego soku
z grejpfruta, 80 ml toniku

St. Teresa 1796
on the rocks
40 ml Santa Teresa
1796, lód w kostkach

Dewar's highball
40 ml Dewar's White
Label, 100 ml ginger ale,
cząstka limonki, lód, lub,
100 ml wody gazowanej,
skórka z cytryny, lód

Dewar's 12 Y.O.
Neat

Le Grand Fizz
50 ml Grey Goose,
30 ml St. Germain, 15 ml
świeżego soku z limonki,
3 cząstki limonki, 60 ml
wody gazowanej

40 ml ginu Oxley, 30
ml świeżego soku pomarańczowego, 10 ml świeżego soku z cytryny,
80 ml toniku

Patrón
Classic Margarita

The Old Cuban
30 ml Bacardí Reserva
Ocho, 2 krople bittera,
(np. Angostura), 10
ml soku z limonki, 10
ml syropu cukrowego,
6 listków mięty, 30 ml
Martini Prosecco

Oxley
st. Clemence

Bosford Rose & Tonic
Bombay Tonic
40 ml Bombay Sapphire,
tonik, cząstka limonki

4 ml Bosford Rose,
40
p
premium tonik, lód, owoce
sezonowo (np. truskawki,
maliny)

45 ml Patron Silver,
30 ml likieru pomarańczowego, 20 ml świeżego soku
z limonki, 7,5 ml syropu
cukrowego, Cząstka
limonki, Sól (opcjonalnie)

Patrón añejo
old fashioned
60 ml Patron Anejo, 7,5
ml syropu cukrowego,
kropla bitter-a, zest
z pomarańczy

