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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

SKOTSKÁ  
BLENDED  
WHISKY 
Tento druh whisky je smíchán minimálně ze dvou, 
častěji však z více druhů single malt a grain whisky 
z různých desti lerií. Zraje v již jednou použitých 
sudech, nejčastěji po bourbonu nebo sherry. Jak už 
název napo vídá, skotská whisky je destilována výhradně 
ve Skotsku za jasně určených podmínek a zákonů. 
Vysoké oblíbenosti se ale těší po celém světě.
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CHIVAS REGAL 
Celosvětově proslulá prémiová whisky Chivas 
Regal je považována za globální ikonu ve svém 
odvětví a je ztělesněním nejlepšího stylu a exklu
zivity. Vícedruhová míchaná sladová whisky, 
prodávaná ve více než 150 zemích po celém 
světě, je nadčasovou klasikou mezi whisky. Domo
vinou ikonického alkoholu s výraznými ovoc nými 
tóny a komplexní škálou ořechových a slámo vých 
podtónů je nejstarší palírna Skotské vysočiny 
Strathisla, fungující již od roku 1786. Tradice 
míchání vyzrálých sladových a obilných whisky, 
jímž se v polovině 19. století proslavili bratři 
James a John Chivasovi, se předává z generace 
na generaci.



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL 12 YO
Srdcem tohoto dvanáctiletého prémiového blendu jsou vyzrálé, lahodné single malts, 
harmonicky sladěné s nejkvalitnějšími grain whisky z celého Skotska. Tato whisky potěší 
zářivou jantarovou barvou, je bohatá a ovocná, v ústech kulatá a smetanová. Přináší 
chuť zralých, medem slazených jablek s tóny vanilky, lískových oříšků a karamelu. Pije 
se nejen čistá, ale je také bází luxusních variant koktejlů. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 12 YO
0,05 l / CH005

0,7 l / CH070

Chivas Regal 12 YO  

dárkové balení
0,7 l / CH070C

1 l / CH100

2 l / CH200
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL 12 YO
Srdcem tohoto dvanáctiletého prémiového blendu jsou vyzrálé, lahodné single malts, 
harmonicky sladěné s nejkvalitnějšími grain whisky z celého Skotska. Tato whisky potěší 
zářivou jantarovou barvou, je bohatá a ovocná, v ústech kulatá a smetanová. Přináší 
chuť zralých, medem slazených jablek s tóny vanilky, lískových oříšků a karamelu. Pije 
se nejen čistá, ale je také bází luxusních variant koktejlů. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 12 YO / 0,7 l 

plechová tuba
CH070DT4

Chivas Regal 12 YO / 0,7 l 

dárkové balení se 2 skleničkami
CH070DS2
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL EXTRA
Chivas Regal Extra symbolizuje všechny kvality chuti whisky Chivas Regal a společ
nosti Chivas Brothers. Je vyrobena ze vzácných sladových whisky, které z větší části 
zrály v sudech po sherry Oloroso. Potěší tak všechny, kteří hledají něco výjimečného: 
plné aroma, tmavou, teplou jantarovou barvu a bohatou chuť s náznaky hruško vého 
sirupu, vanilkového karamelu, skořice a mandlí. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal Extra / 0,7 l 

dárkové balení
CH070EX

Chivas Regal Extra / 0,7 l  

dárkové balení se 2 skleničkami
CH070EXDS
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL XV
Tento jedinečný 15letý blend dozrává v sudech po koňaku. Sudy jsou z nejprestiž
nějšího regionu Grande Champagne, kde vznikají ty nejlepší koňaky na světě. Sladké 
aroma marmelády, skořice a šťavnatých rozinek přechází v ovocné tóny hruškového 
kompotu a mléčného karamelu. Tento blend má krásnou sametovou texturu a bohatý, 
dlouhý závěr s náznakem vanilky. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal XV / 0,7 l

dárkové balení
CH07015Y
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL 18 YO
Jedná se o prémiovou směs více než dvanácti vzácných druhů skotských whisky. 
Barva Chivas Regal 18 YO je sytá, tmavě jantarová, její aroma požitkářské a vícevrstvé. 
Sametová chuť hořké čokolády na patře ustupuje elegantním květinovým tónům 
a nádechu sladké, měkké kouřivosti. Díky 85 chuťovým stopám je každý doušek 
novým a fascinujícím objevem. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 18 YO / 0,7 l 

dárkové balení
CH07018Y

Chivas Regal 18 YO / 0,7 l 

dárkové balení  
se 2 skleničkami
CH07018YDJ

Chivas Regal 18 YO  
Pininfarina design / 0,7 l 

exkluzivní dárkové balení 
stvořené světoznámým 
italským studiem stojí-
cím za designem značek 
Ferrari a Maserati
CH07018YDT1
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL ULTIS
Exkluzivní blended malt whisky vzdává poctu pěti mistrům míchání whisky, kteří od r. 1909 
pro značku Chivas Regal praco vali. Výsledná směs navazuje na pět jejich generací obsahem 
pěti vynikajících druhů single malt whisky: Strathisla, Tormore, Longmorn, Allt A’Bhainne 
a Braeval. Komplexní ovocněkořeněná chuť a zlatavá šampaňská barva jsou doplněny 
bohatým aroma, její výjimečnost podtrhuje i luxusní balení. Obsah alkoholu 40 %. 

Chivas Regal Ultis / 0,7 l 

luxusní dárkové balení
CH070UL
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

CHIVAS REGAL 25 YO
Chivas Regal 25 YO odkazuje na původní pětadvacetiletou Chivas Regal, vyrobenou 
v roce 1909 jako první luxusní whisky na světě. K dostání je v pouze striktně omeze
ném množství v individuálně číslovaných lahvích. Sytě zlatá barva a náznak bohaté 
chuti mléčné čokolády, pomeranče a krému jsou podtrženy svůdným ovocným 
aroma pomeranče a broskve s tóny marcipánu a oříšků. Obsah alkoholu 40 %.

Chivas Regal 25 YO / 0,7 l 

luxusní dárkové balení
CH07025Y
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

Chivas Regal The Icon / 0,7 l 

exkluzivní dekantér z ručně foukaného křišťálu ze sklárny  
Darlington Crystal uložený v koženém pouzdře inspirovaném  
cestovními zavazadly z počátku 20. století
CH070LE

CHIVAS REGAL THE ICON
Dokonalé propojení tradice a zkušenosti master blendera Colina Scotta dalo vzniknout 
exkluzivnímu a velmi jemnému blendu té nejvyšší kvality. Je složen z prestižních whisky 
z více než dvaceti pečlivě vybraných, někdy již neexistujících palíren po celém Skotsku. 
Výjimečný charakter blendu se vyznačuje bohatými tóny medu, vanilky, hořké čokolády 
a lískových oříšků. Závěr je neobyčejně dlouhý a lahodný. Obsah alkoholu 43 %.
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

Chivas Regal Whisky Blending Kit 

dárkové balení
CH005blend

CHIVAS REGAL WHISKY BLENDING KIT
Namíchejte si svůj vlastní blend. Sada je ideálním dárkem pro příznivce whisky. Obsahuje 
čtyři single malt whisky a jednu blended grain whisky, z nichž každá představuje jinou 
chuťovou charakteristiku: květinovou, ovocnou, citrusovou, krémovou a kouřovou. Dále  
je set doplněn o pipetu a kádinku a také o miniaturku Chivas Regal 12 YO, jedné z nejoblí
benějších skotských na světě. Milovníci whisky mohou zkoumat, experimentovat a testo
vat své dovednosti a smysly.
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ROYAL SALUTE 
Royal Salute je luxusní 21letá skotská blended 
whisky, která byla vytvořena v roce 1953 u příle
žitosti korunovace královny Alžběty II. Poctu 
této slavné příležitosti vzdává Royal Salute hned 
dvakrát. V první řadě svým názvem, který odka
zuje na tradiční salvy z 21 děl na oslavu význam
ných státních nebo královských událostí, a pak 
třemi různými barvami keramických lahví (rubíno
vou, smaragdovou a safírovou), což jsou barvy 
drahých kamenů na korunovačních klenotech 
královny Alžběty II*. 

*  V současné době je k dispozici varianta v safírové barvě.



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

Royal Salute 21 YO / 0,7 l 

exkluzivní dárkové balení 
včetně sametového  
pouzdra, safírová barva
RS070

ROYAL SALUTE 21 YO
Royal Salute 21 YO je výjimečná směs velice vzácných whisky vyzrávajících minimálně 
21 let, která se vyrábí v palírně Strathisla – nejstarší fungující palírně Skotské vysočiny. 
Keramická láhev skrývá jemně jantarovou barvu a vůni kandovaného ovoce, 
hřebíčku a karamelu. Chuť této skotské whisky je bohatá, hebká, s tóny čokolády 
a nasládlého kouře. Obsah alkoholu 40 %.
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BALLANTINE’S 
Historie této na světě druhé nejprodávanější 
whisky sahá až do roku 1827, kdy si selský syn 
George Ballantine otevřel malý obchod v Edin
burghu a začal dodávat whisky svým zákazní
kům. Později začal vytvářet své vlastní směsi a do 
podnikání zasvětil i oba své syny. I když byl prospe
rující rodinný podnik nakonec v roce 1919 prodán, 
noví majitelé se rozhodli nadále používat pro tuto 
whisky název Ballantine‘s jako zavedenou značku 
nejvyšší kvality.



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

BALLANTINE’S FINEST
Ballantine‘s Finest je propracovanou, rafinovanou a elegantní směsí pečlivě vybraných 
whisky, které všechny zrají po dobu nejméně tří let. Vyznačuje se jemným aroma 
vřeso vého medu s nádechem koření a světle zlatou barvou. Její lahodná dýmová, 
lehce nasládlá chuť vyhovující modernímu stylu nejlépe vynikne čistá. Oblíbená je 
i s ledem anebo jako long drink, například s colou. Obsah alkoholu 40 %.

Ballantine’s Finest / 0,7 l 

dárkové balení  
se 2 skleničkami
BA070DS2

Ballantine’s Finest 

0,05 l / BA0051

0,5 l / BA0501

0,7 l / BA0701

1 l / BA1001

2 l / BA200

Ballantine’s Finest / 0,7 l 

plechová tuba
BA070DT4
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

BALLANTINE’S HARD FIRED  
Charakteristická chuť Ballantine’s Hard Fired pochází ze sudů, které jsou vypá leny 
dvakrát. Sudové dřevo tak umožní whisky převzít mnohem silnější tóny vanilky 
a dalšího koření, čímž nabude na výraznější kouřovosti a zároveň si zachovává svou 
jemnost. Ballantine’s Hard Fired chutná nejlépe čistá při pokojové teplotě či na ledu 
se zlehka ožehnutým plátkem pomeranče. Obsah alkoholu 40 %.

Ballantine’s Hard Fired / 0,7 l 

BA070HF
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

BALLANTINE’S 12 YO
Ballantine‘s 12 YO je bohatá a hladká whisky míchaná ze speciálně vybraných 
jednosladových a obilných whisky. Medová sladkost s rafinovaně vyváženým aroma 
dubu a vanilky a světlá medově zlatá barva podtrhují rozličné, dokonale vyvážené  
tóny medu a květů s krémovou sladkostí dubu. Osvěžující je se špetkou soli.  
Obsah alkoholu 40 %.

Ballantine’s 12 YO  

0,05 l / BA0051

0,5 l / BA0501

0,7 l / BA07012YO

1 l / BA1001

2 l / BA200

3 l / BA3001

Ballantine’s 12 YO / 0,7 l 

plechová tuba, design by Leif Podhajský
BA07012YODT2
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

BALLANTINE’S 17 YO
Jedna z nejlépe hodnocených whisky ve známé publikaci Whisky Bible od Jima Mur   
ra yho. Krémová, harmonická a dubově sladká Ballantine‘s 17 YO byla poprvé namíchána 
ve 30. letech 20. století a zůstává více než 75 let beze změny. Hluboké, elegantní aroma 
s nádechem dubu, kouře a vanilky a jasná jantarově zlatá barva zvýrazňují plnou 
a živou medovou sladkost a krémově vanilkovou příchuť. Obsah alkoholu 40 %.

Ballantine’s 17 YO / 0,7 l 

dárkové balení
BA07017Y1
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ BLENDED WHISKY

BALLANTINE’S 21 YO
Jako značka znalců má Ballantine‘s 21 YO vynikající doporučení. Jiskrně červeno 
zlatá barva spolu s bohatou medově sladkou květinovou vůní s tóny jablka a hladká, 
bohatá lékořicovokořeněná příchuť se stopami vřesu a kouře jí dodávají lahodnou 
složitost. Sofistikovaná míchaná whisky, kterou si vychutnáte při zvláštních příleži
tostech. Obsah alkoholu 40 %.

Ballantine’s 21 YO / 0,7 l 

dárkové balení
BA07021Y1
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SKOTSKÁ  
SINGLE MALT  
WHISKY 
Čistá sladová whisky – single malt – pochází z jediné 
palírny a nemíchá se s whisky z ostatních palíren. 
Vyrábí se výhradně z ječmenného sladu. Dubové sudy 
na dozrávání jsou většinou použity po dozrálém bour-
bonu, sherry nebo i po jiných druzích vína, což whisky 
přináší charakteristickou chuť. Stáří této whisky je 
obvykle více než pět let, je výraznější a více aromatická.
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THE GLENLIVET 
The Glenlivet je jedna z nejslavnějších skot
ských palíren, mimo jiné i díky strhujícímu 
příběhu svého zakladatele George Smitha. Ten 
jako první z mnoha přihlásil v roce 1824 svou 
původně ilegální palírnu k legalizaci po vydání 
legalizač ního zákona roku 1823. Whisky z této 
palírny mají ovocnou chuť s explodujícím závě
rem. Část produkce se používá do nejlepších 
míchaných whisky.



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

THE GLENLIVET FOUNDER‘S RESERVE
The Glenlivet Founder‘s Reserve byla vytvořena jako pocta zakladateli Georgi 
Smithovi. Má typickou ovocnou chuť. Výjimečnost jí dodává částečné zrání v tzv. first 
fill sudech z amerického bílého dubu – tedy v sudech, ve kterých ještě nezrála žádná 
jiná skotská whisky. Toto zrání přináší delikátní ovocněkrémový profil s tóny pome
rančové kůry a hrušek. Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet  
Founder‘s Reserve / 0,7 l 

dárkové balení
GLFR070 

The Glenlivet  
Founder‘s Reserve / 0,7 l 

dárkové balení se 2 skleničkami
GLFR070DS 
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

THE GLENLIVET 12 YO
Právem patří mezi nejuznávanější single malt whisky ve Skotsku. Vzhledem ke své 
výlučnosti a původu je vyhledávaným základem pro nejlepší míchané skotské, např. 
Chivas Regal. Má jemnou, středně plnou, vytrvalou a konzistentní chuť s perfektně 
vyváženým ovocným aroma doplněným jemnou květinovou vůní a vanilkovome
dovou sladkostí. Nejlépe vynikne čistá nebo na kostce ledu. Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet 12 YO / 0,7 l 

dárkové balení
GL07012YO
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

THE GLENLIVET 15 YO
Patnáctiletá whisky The Glenlivet 15 YO je nádherně strukturovanou souhrou ovoce 
a koření. Vůně této whisky je intenzivní a sladká s náznakem citrusových plodů. Plná, 
sladká, neuvěřitelně jemná až sametová chuť a jemné zakončení jsou výsledkem 
selektivního dozrávání v dubových sudech ve francouzském regionu Dordogne. 
Obsah alkoholu 40 %.

The Glenlivet 15 YO / 0,7 l 

dárkové balení
GL07015Y
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

The Glenlivet 18 YO / 0,7 l 

dárkové balení
GL07018Y

THE GLENLIVET 18 YO
Osmnáctiletá whisky The Glenlivet 18 YO dokonale vystihuje rovnováhu mezi ovocnou 
zralostí typickou pro whisky The Glenlivet a suchostí vyvolanou zráním v dubových 
sudech. Dubová vůně přechází v květinovou, v závěru s tóny máslových sušenek 
a zralých hrušek. V její chuti se mísí karamel a kořeněný pomeranč s jemným 
podtónem dubu. Obsah alkoholu 40 %.
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

THE GLENLIVET 25 YO
Tato superprémiová single malt whisky dozrává v sudech po sherry Oloroso, což jí 
dodává extra hlubokou a hedvábně sladkou chuť s nádechem skořice, hořké čokolády 
a pomerančové kůry. Barva je temně jantarová se zlatavými odlesky, vůně svůdná, 
intenzivní a hluboká po exotickém dřevě, pomerančovém crème brûlée, kandova
ném ovoci a ananasu. Obsah alkoholu 43 %.

The Glenlivet 25 YO / 0,7 l 

luxusní dárkové balení
GL07025Y
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PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

THE GLENLIVET NÀDURRA
Název Nàdurra (v gaelštině „přírodní“) označuje způsob výroby této unikátní single malt 
whisky, vycházející ze základního postupu z 19. století. Protože není použita filtrace za 
studena, je whisky tělnatá s výraznou krémovou texturou. Výsledkem těchto specific
kých chuťových vlastností je vytvoření tří variant whisky Nàdurra v sudové síle, které se 
odlišují v jedinečné kombinaci sudů vybraných pro jejich zrání. Obsah alkoholu 48 %.*
* Obsah alkoholu se mění dle dané šarže.

The Glenlivet Nàdurra  
First Fill Selection / 0,7 l 

dárkové balení
GLND070FF

The Glenlivet Nàdurra 
Oloroso / 0,7 l 

dárkové balení
GLND070OC1

The Glenlivet Nàdurra 
Peated / 0,7 l 

dárkové balení
GLND070PT1
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ABERLOUR
Aberlour je skotská palírna sídlící ve stejno
jmenné vesnici v hrabství Banffshire, jež vyrábí 
skotskou sladovou whisky. Byla založena roku 
1879 Jamesem Flemingem na místě starší palírny 
z r. 1826. Aberlour znamená v gaelštině „ústí bubla
jícího potoka“, což se pravdě podobně vztahuje 
k místnímu pramenu sv. Drostana, který je zobra
zen na etiketách palírny, ale není zdrojem vody 
pro palírnu. Asi polovina produkce přichází na trh 
jako single malt, zbytek slouží k výrobě míchané 
whisky značky Clan Campbell, která patří stejné 
společnosti.



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

ABERLOUR 12 YO
Bohatá, kořeněná a svůdně sladká – takový je oficiální popis této lahodné 12leté whisky. 
Voda používaná k výrobě je měkká a přispívá k jemnému střednímu tělu nápoje. 
Citrusový charakter není potlačen, ale dokonale doplněn a obohacen použitím sudů 
po bourbonu a sherry Oloroso, v nichž probíhá zrání a z nichž se na whisky přenáší 
ovocnost a hloubka příchutí. Obsah alkoholu 40 %.

Aberlour 12 YO / 0,7 l 

dárkové balení
ABR07012Y
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ABERLOUR 16 YO
Aby získala Aberlour 16 YO svoji výjimečnou osobitost, zraje ve dvou typech sudů – 
v tradičních dubových sudech a v sudech po nejjemnějším sherry. Toto dvojí zrání 
způsobuje perfektně vyvážené partnerství kořenitosti a ovocnosti. Suché květinové 
aroma se sladkými rozinkami umocňuje měkkou, jemnou ovocnou chuť švestek 
s dubovým zakončením. Obsah alkoholu 40 %.

Aberlour 16 YO / 0,7 l 

dárkové balení
ABR07016Y
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ABERLOUR A‘BUNADH
Aberlour A‘bunadh je exkluzivní single malt whisky v sudové síle ze skotské oblasti 
Speyside. A‘bunadh v gaelštině znamená původní, což se odráží v použití tradičních 
metod výroby bez filtrování za studena a dobarvování. Tato skotská zraje pouze ve first fill 
sudech po sherry Oloroso. Výsledkem je výjimečně krémová, tělnatá a plná whisky tmavě 
oranžové barvy a bohatého aroma po sherry, mátě a pralinkách. Obsah alkoholu 60,8 %.*
* Obsah alkoholu se mění dle dané šarže.

Aberlour A’bunadh / 0,7 l 

dárkové balení
ABR070AB
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LONGMORN
Původ jména palírny Longmorn je v gaelském 
Lhanmorgund („místo svatého muže“), neboť 
byla postavena na místě staré kaple. Byla zalo
žena roku 1894 Johnem Duffem a jeho společ
níky Georgem Thomsonem a Charlesem Shirre
sem, za dobu své existence několikrát změnila 
majitele. Již přes sto let je ale značka Longmorn 
zárukou bohaté, dominantní chuti. Většina 
produkce z palírny Longmorn se používá do 
míchaných whisky Chivas, Something Special 
a Queen Anne.
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LONGMORN 16 YO
Šestnáctiletá sladová whisky Longmorn 16 YO má díky přírodním ingrediencím jedinečný 
speysidský charakter. Ten je podpořen použitím vody z místních pramenů a ječmene 
z Moray. V její sladké chuti zprvu rozpoznáte skořici a muškátový oříšek. Dále ucítíte  
chuť medu a manga, která přechází do crème de mûre s cedrovým tónem a nádechem 
mátového listu. Tato whisky není fitrována za studena. Obsah alkoholu 48 %.

Longmorn 16 YO / 0,7 l 

exkluzivní balení
LM07016Y
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LONGMORN 23 YO
Longmorn 23 YO zraje dlouhých 23 let v tradičních dubových sudech, není filtrována 
za studena. Její svůdné aroma připomíná měkké vanilkové pečivo a smetanový 
karamel máčené v mléčné čokoládě a medu. Chuť otevírají zralé hrušky a sladká 
červená jablka prokládaná kořeněným zázvorovým koláčem. Závěr je mimořádně 
dlouhý se sametově hladkým zakončením. Obsah alkoholu 48 %.

Longmorn 23 YO / 0,7 l 

exkluzivní balení
LM07023Y
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SCAPA
Scapa je malá skotská palírna založená v roce 
1885 nedaleko města Kirkwall na souostroví 
Orkneje, jež vyrábí výjimečnou skotskou 
sladovou whisky. Zaměstnává pouze malý tým 
znalců řemesla, které je předáváno po generace. 
V palírně je jen jeden pár desti lačních kotlů, pro 
zrání se používají pouze first fill sudy po bour bonu 
z amerického dubu dodávající whisky jemnou, 
nasládlou a ovocnou chuť s dlouhým svěžím 
zakončením. Většina produkce je určena pro 
potřeby prémiových blendů Ballantine‘s. 



PRESTIGE SELECTION 2019/2020
SKOTSKÁ SINGLE MALT WHISKY

SCAPA SKIREN
Scapa Skiren získala své jméno ze staré norštiny – znamená jasnou třpytivou oblohu. 
Stejně třpytivý dojem dělá její jemné květinové aroma doplněné hruškou a ananasem. 
Sametově sladká chuť zralého medového melounu a hrušky kontrastuje s výbušným 
ovocným sorbetem. Výsledkem je dlouhá osvěžující sladkost připomínající letní nebe, 
po kterém je whisky pojmenována. Obsah alkoholu 40 %.

Scapa Skiren / 0,7 l 

dárkové balení
SCA070
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SCAPA GLANSA
Scapa Glansa (staronorsky zářící obloha před bouří) je známá pro svůj hladký, medový 
a výrazný chuťový profil získaný zráním v poprvé naplněných sudech z amerického 
dubu, destilací v jediném funkčním lomondském destilačním kotli ve whisky průmyslu 
a dlouhou dobou fermentace. Zrání je zakončeno v sudech po rašelinné whisky, 
které dodají její bohaté a plné chuti jemný kouřový závěr. Obsah alkoholu 40 %.

Scapa Glansa / 0,7 l

dárkové balení
SCA0702
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STRATHISLA
Skotská palírna Strathisla byla založena roku 
1786 Georgem Taylorem a Alexandrem Milnem 
na břehu řeky Isla v centru města Keith v hrab
ství Banffshire a je nejstarší skotskou palírnou, 
která nikdy nepřerušila provoz. Její původní 
název byl Milltown, poté byla několikrát přejme
nována a své současné jméno nese od roku 1949. 
Část produkce této staré palírny se používá do 
míchaných whisky Chivas Regal a Royal Salute. 
Její whisky se vyznačuje jemnou sladovou chutí.
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STRATHISLA 12 YO
Strathisla 12 YO má dlouholetou pověst vynikající skotské whisky. Její kvalitu oceňují 
odborníci z oboru jako „nejlépe utajované tajemství skutečných znalců“. Tato 12letá 
ovocnědubová sladová whisky je charakteristická svou jemnou medovou chutí 
s náznakem sherry a vanilkovým závěrem a nabízí aroma svěžích dubových tónů, 
pomerančové kůry a sena. Obsah alkoholu 43 %.

Strathisla 12 YO / 0,7 l 

dárkové balení
STR07012Y
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IRSKÁ  
WHISKEY 
Irská whiskey z palírny Midleton je třikrát destilovaná 
a velmi jemná. Na rozdíl od skotské v ní také chybí kou
řový podtón. V místních sladovnách se totiž nepoužívá 
rašelinový oheň – slad se suší v těsně uzavřených pecích. 
Aby se mohla nazývat Irish whiskey, musí být destilovaná 
v Irsku a zrát v dubových sudech o max. velikosti 700 l 
v irských daňových skladech po dobu minimálně tří let.
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JAMESON 
Jameson je v současnosti neprodávanější irskou 
whiskey na světě. Zrodila se v roce 1780 díky 
destilatérovi (neboli palírníkovi) Johnu Jame
sonovi a již o 40 let později se stala tato palírna 
druhým největším výrobcem whiskey v Irsku. 
Začátkem 20. století zasadily palírně ránu dvě 
události – vyhlášení prohibice v USA a osamostat
nění Irska, které omezilo vývoz do zemí britského 
impéria. Jameson byl jednou ze čtyř palíren, které 
tuto krizi přežily a následně se roku 1966 spojily 
v Irish Distillers Group. Nakonec se v roce 1975 
výroba whiskey přesunula z původní Jamesonovy 
palírny v Dublinu do nové palírny Midleton v Corku 
na jihu Irska.
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JAMESON ORIGINAL
Vyzrálost whiskey Jameson je dána trojnásobnou destilací a výjimečně dlouhým 
procesem zrání v dubových sudech po sherry a bourbonu. Aroma je lehce květinové 
s jemnými kořeněnými, dřevitými a nasládlými tóny. Chuť vyniká dokonalou rovno
váhou kořeněných, ořechových a vanilkových tónů s náznaky sladkého sherry a mimo
řádnou jemností. Obsah alkoholu 40 %.

Jameson Original  
0,7 l / JA070

1 l / JA100

Jameson Original / 0,7 l 

plechová tuba
JA070DT3

Jameson Original / 0,7 l 

dárkové balení se 
2 skleničkami (shot)
JA070DS4
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Jameson Caskmates
0,7 l / JACM070

1 l / JACM100

JAMESON CASKMATES
Jameson Caskmates dozrává v sudech po stoutu, což je druh svrchně kvašeného 
černého piva typického svou kávovou a čokoládovou chutí. Tyto tóny se promítnou 
i do tohoto Jamesonu. Jameson Caskmates si zachovává jemnost třikrát destilova
ného Jame sonu Original, avšak výsledný zážitek je jiný – v závěru je o poznání sladší. 
Obsah alkoholu 40 %.
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JAMESON BLACK BARREL 
Základem této whiskey je pot still whiskey, kterou skvěle doplňuje unikátní, nasládlá 
obilná whiskey. Tato vyvážená kombinace zraje v silně vypálených sudech po bour
bonu, které jí dodávají charakteristické dřevité a kořenité tóny, a následně v sudech 
po sherry, které právě nabyté tóny zjemňují. Jameson Black Barrel se vyrábí pouze 
jednou za rok v omezeném množství. Obsah alkoholu 40 %.

Jameson Black Barrel / 0,7 l

dárkové balení
JAB070
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Jameson  
The Blender’s Dog / 0,7 l

JAMS070BD

Jameson  
The Cooper’s Croze / 0,7 l

JAMS070CC

Jameson  
The Distiller’s Safe / 0,7 l

JAMS070DS

JAMESON WHISKEY MAKERS SERIES
Tato zcela nová řada Jameson má za úkol přiblížit talent a schopnosti lidí, kteří stojí za 
jejím vznikem. Stvořili ji tři důležití muži z Midleton Distillery – Ger Buckley (bednář), Brian 
Nation (distiller neboli palírník) a Billy Leighton (blender neboli mistr míchání whiskey) –  
na základě svých odborných znalostí a chuťových preferencí a pojmenovali whiskey po 
svých oblíbených nástrojích. Whiskey nejsou filtrované za studena. Obsah alkoholu 43 %.
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JAMESON 18 YO
Jameson 18 YO je delikátní, jemná whiskey se sytou barvou zlatého medu, která vyniká 
stařením v pečlivě vybraných dubových sudech z Ameriky a Evropy. Vůni tvoří tóny 
sherry a vonných olejů, dotyk dřeva, koření a karamelek. Samotná chuť je komplexní 
s náznaky dřeva, kůže, oříšků a vanilky, závěr je úžasně kořeněný a intenzivní.  
Obsah alkoholu 40 %.

Jameson 18 YO / 0,7 l

dárkové balení
JA1871
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POWERS 
Tuto palírnu založil v irském Dublinu roku 1791 
James Power, majitel zájezdního hostince. O tři 
desetiletí později již jeho syn John vyráběl sto pade
sát tisíc litrů whiskey ročně a během následujících 
deseti let tento objem ještě zdeseti násobil. Díky 
tomuto podnikatelskému úspěchu byl John 
dokonce pasován na rytíře. Od roku 1866 začala 
palírna, tehdy pod jménem John Power & Son, 
stáčet jako jedna z prvních na světě svou whiskey do 
lahví (do té doby se obvykle prodávala v sudech). 
Každou lahev zdobil zlatý štítek, což dalo whiskey 
její název – Powers Gold Label.
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POWERS GOLD
Je jednou z mála irských whiskey, které zrají pouze v dubových sudech po bourbonu. 
Vyrábí se mícháním pot still whiskey a obilné whiskey, které jsou obě třikrát destilo 
vané – tím je zachována celistvost a konzistentní chuť připomínající med a směs koření. 
Díky vysokému podílu alkoholu nemusí procházet studenou filtrací, a tak si zachovává 
neza měnitelnou, plnou a komplexní chuť přímo ze sudu. Obsah alkoholu 43,2 %.

Powers Gold / 1 l

PWG100
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MIDLETON 
Starou midletonskou palírnu založili ve 20. letech 
19. století bratři Murphyové přestavbou továrny 
na zpracování vlny. Po sloučení s několika men
šími palírnami v okolí vznikla společnost Cork 
Distillers Company. V té době se palírna chlubila 
největším destilačním kotlem na světě. Po slou
čení s palírnami Jameson a Powers a vzniku Irish 
Distillers Group r. 1966 byla o devět let později 
vedle původní palírny postavena nová midletonská 
palírna, do níž byla převedena výroba z ostatních 
palíren IDG. Dnes produkuje midletonská palírna 
90 % whiskey vyráběných v Irsku.
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MIDLETON VERY RARE
Tato prémiová whiskey má jméno po palírně Midleton, kde se vyrábí. Její výroba je ome
zena na ročníky (od r. 1984) – jen 50 nejkvalitnějších sudů po bourbonu a sherry ve stáří 
12–25 let vybere osobně master distiller Brian Nation. Pak se stáčí do jednotlivě číslo vaných 
lahví. Chuť po mléčném koktejlu a vanilkové karamele s živým zakončením doplňuje  
plné aroma směsi koření. Je vhodná i jako sběratelský artikl. Obsah alkoholu 40 %.

Midleton Very Rare / 0,7 l 

dárkové balení
MD0701
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REDBREAST 
Redbreast je nejjemnější whiskey svého druhu, 
několikanásobně oceněná single pot still 
whiskey, jejíž historie sahá až do roku 1903.  
Je vyráběna v palírně Midleton ze směsi slado
vaného i nesladovaného ječmene, kde následně 
prochází trojí destilací v tradičních měděných 
kotlích, tzv. pot stills. Použití nesladovaného 
ječmene, typického pro irskou výrobu whiskey 
už od 18. století, a doba zrání alespoň 12 let 
převážně v sudech po sherry Oloroso dodávají 
Redbreast její typický charakter a výjimečně 
plnou chuť. 
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REDBREAST 12 YO
Redbreast 12 YO je medovitá, sladká a kořenitá whiskey. Plnost její chutě a vůně 
dotváří fakt, že zrála v sudech po španělském sherry Oloroso. Díky tomu má 
komplexní kořeněné a ovocné aroma s výraznými tóny ožehnutého (toastovaného) 
dubu a ovocnou, krémovou a lehce štiplavou chuť s příjemnými náznaky dřeva 
a dlouhým luxusním dozvukem na konci. Obsah alkoholu 40 %.

Redbreast 12 YO / 0,7 l 

dárkové balení
REB07012Y
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BOURBON 
Bourbon je typ americké whiskey, která se vyrábí 
minimálně z 51 % kukuřice (dalšími přísadami jsou 
žito nebo pšenice) a zraje nejméně dva roky v nových 
dubových sudech. Obsahuje nejméně 40 % alkoholu. 
Název bourbon pochází z Bourbon County ve státě 
Kentucky v USA, kde se tato whiskey vyrábí již od 18. sto-
letí. Výroba bourbonu ale není teritoriálně omezena.
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FOUR ROSES 
Four Roses je označován za nejlehčí a nejjem
nější americký bourbon. Vyrábí se z tradičních 
surovin v samém srdci státu Kentucky, ve městě
Lawrenceburg, již od roku 1888. Celkem 10 výrob
ních receptur obsahuje nejjakostnější odrůdy 
kukuřice a vysoký podíl žita. Unikátní kvasinkové 
kmeny v kombinaci s vápencovou vodou zaručují 
mimořádně jemnou chuť a bohaté aroma. Díky 
tomu se bourbon Four Roses hodí kromě jiného 
i pro míchání koktejlů.

®



Four Roses  
Yellow Label / 0,7 l 
FR070

*  Při objednávání prosím kromě kódu uveďte,  
že si přejete dárkové balení (plechovou tubu).

Four Roses Yellow Label / 0,7 l

plechová tuba 
FR070dárkové balení*

FOUR ROSES YELLOW LABEL
Four Roses Yellow Label je označován za nejlehčí a nejjemnější americký bourbon. 
Jedná se o blend všech 10 receptur palírny Four Roses starých 5–12 let. Barva je sytě 
zlatá, aroma lehce ovocné až medové. Chuť je rázná, přesto měkká a hladká s čerst
vým ovocem, náznaky hrušky a jablka. Podává se čistý nebo jako součást koktejlů. 
Obsah alkoholu 40 %.
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FOUR ROSES SMALL BATCH
Small Batch je unikátní ručně vyráběný bourbon. Výraz „small batch“ ozna čuje bourbon 
vyrobený smícháním obsahu malého počtu vybraných sudů. Master distiller vybírá 
čtyři originální bourbony na vrcholu zralosti a v malé várce vytváří dokonale vyvážený 
bourbon bohatě kořenitých chutí se sladkým ovocným aroma a nádechem sladkého 
dubu a karamelu. Obsah alkoholu 45 %.

Four Roses  
Small Batch / 0,7 l 
FR070SB
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Four Roses  
Single Barrel / 0,7 l 
FRS0701

FOUR ROSES SINGLE BARREL
Tento prémiový bourbon se stáčí vždy pouze z jednoho sudu. Každá lahev je zcela 
unikátní – má ručně psanou etiketu s číslem sudu a datem stáčení. Aroma je koře něné 
s květinovými tóny, karamelem a vanilkou, barva světle jantarová, chuť má názna k 
švestek a třešní s javorovým sirupem a kakaem. Má plné tělo a jemný, neuvěřitelně 
lahodný dlouhý závěr. Obsah alkoholu 50 %.
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KUBÁNSKÝ  
RUM 
Na Kubě má původ mnoho slavných rumů. Protože se 
jedná o rozsáhlé území, nedá se styl rumu přesně defi-
novat – ve dnech koloniální slávy bylo na Kubě až přes 
jeden tisíc palíren. Všechny rumy se ale vyrábí z melasy 
zbylé po výrobě cukru. Kubu proslavil v této souvislosti 
také známý milovník rumu Ernest Hemingway, který si 
rum dopřával jak čistý, tak v nejrůznějších koktejlech.
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HAVANA CLUB 
Přední značka kubánského rumu Havana Club 
ztělesňuje dědictví a vedoucí postavení kubán
ské tradice výroby rumu už od roku 1800. 
Jméno Havana Club zachycuje kubánské dědictví 
výroby rumu a unikátní atmosféru metropole 
Havany. Díky unikátnímu knowhow svých 
Maestros Roneros udržela značka Havana Club 
naživu umění „anejamiento“: umění destilace, 
zrání a směšování prémiových rumů. Výroba 
začíná u cukrové třtiny, hlavní suroviny, která je 
důkladně vybírána. Klíčové je také to, jak dlouho 
a kde rum zraje. Zpravidla bývá ukládán do sudů 
z amerického bílého dubu, ve kterých byl předtím 
uchováván bourbon. Značka Havana Club je 
úzce svázána s kubánskou kultu rou a Kubánci 
jsou na ni pyšní jako na skutečnou národní ikonu.
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HAVANA CLUB AÑEJO 7 AÑOS
Havana Club Añejo 7 Años je originální kubánský rum pro pomalé požitkářské 
popíjení. Jeho vytvoření trvá více než 14 let a každý jednotlivý rum k míchání musí 
být starý nejméně 7 let. Toto minimální stáří lze zaručit díky tomu, že se nechávají 
zrát a míchají jednotlivé sudy, což je ve světě výroby rumu naprosto výjimečný 
postup. Výjimečně i chutná – jako kvalitní víno. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club  
Añejo 7 Años / 0,7 l 
HC7706
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HAVANA CLUB SELECCIÓN DE MAESTROS
Jedná se o třikrát zrající sudový rum, který je míchán z vybraných druhů rumů. Ty jsou 
pak ještě ponechány k zrání v sudech, kde se rozvine charakter rumu. Až dokonale 
vyzrálé rumy jsou stáčeny do lahví. Rum Selección de Maestros se odlišuje teplým 
jantarovým odstínem s hlubokým červeným jasem, chuť je nejprve lehká, později 
komplexní a různorodá s tóny kokosu, kávy, tabáku a koření. Obsah alkoholu 45 %.

Havana Club Selección de Maestros / 0,7 l

dárkové balení 
HCSM070
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HAVANA CLUB AÑEJO 15 AÑOS GRAN RESERVA
Havana Club Añejo 15 Años Gran Reserva je vzácný rum, který vzniká pečlivým výbě 
 rem nejlepších starých kubánských rumů. Díky výjimečné kvalitě procesu zrání je 
dosaženo absolutní absence chuti alkoholu, nesrovnatelné jemnosti tříslovin a výrazně 
ovocného aroma. Vyrábí se v limitované edici pro omezený počet nadšenců, kteří 
vědí, jak ocenit luxusní kubánský rum. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Añejo 15 Años Gran Reserva / 0,7 l

dárkové balení 
HC07015Y1
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HAVANA CLUB UNIÓN
Ultra prémiový Havana Club Unión Cohiba Atmosphere vznikl jako výsledek spolu
práce mezi Asbelem Moralesem, mistrem výroby rumu Havana Club, a Fernandem 
Fernandezem, proslulým kubánským znalcem doutníků. Jeho komplexnost, sladkost 
a intenzitu si nejlépe vychutnáte v čisté podobě nebo na ledu ve spojení s doutníky 
Cohiba, se kterými se tento rum báječně doplňuje. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Unión / 0,7 l

exkluzivní dárkové balení 
HCU070
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HAVANA CLUB TRIBUTO
Havana Club Tributo 2018 je třetí edicí limitované sady, která vzdává poctu výrobě 
kubánského rumu. Je vytvořen z pečlivě vybrané směsi exkluzivních kubánských rumů 
zrajících v 60 let starých sudech po skotské kouřové whisky, čímž získává nezaměni
telný charakter. Tributo 2018 je první kubánský rum s jemným, ale výrazným kouřo
vým nádechem. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club  
Tributo 2018 / 0,7 l

dárkové balení 
HCTR0702
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HAVANA CLUB MÁXIMO EXTRA AÑEJO
Při výrobě tohoto exkluzivního rumu byly použity nejkvalitnější a nejstarší prvotřídní 
ročníky, které zrály ve sklepích Havana Club. Chuť je suchá i sladká s dřevitým 
nádechem a tóny čokolády, aroma delikátní s nádechem kouře a jemných tónů 
hrušek, barva tmavě jantarová. Je stáčen do elegantní ručně foukané karafy z křišťálo
vého skla. Vyrábí se v limitované edici 1 000 lahví ročně. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Máximo Extra Añejo / 0,5 l  

HCMX050
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HAVANA CLUB PACTO NAVIO
Pacto Navio je jedinečný kubánský rum, jenž nese název po námořní mírové dohodě 
mezi Francií a Španělskem z roku 1815. Vyrábí se v palírně San José z exkluzivní 
směsi kubánských rumů s průměrným stářím 10 až 12 let. Unikátního chuťového 
profilu je dosaženo zráním v sudech po slavném francouzském víně Sauternes, které 
rumu dodává sladkost a nezaměnitelný charakter. Obsah alkoholu 40 %.

Havana Club Pacto Navio / 0,7 l  

PN070
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COGNAC 
Cognac je nejznámějším typem brandy, který se vyrábí 
z hroznů vinné révy. Aby se mohla pálenka nazývat 
koňakem, musí splňovat přísná kritéria – v první řadě 
musí pocházet z okolí města Cognac v západní Francii. 
Dále smí být vyrobena jen z bílých odrůd Ugni Blanc, 
Folle Blanche nebo Colombard a musí zrát v dubových 
sudech nejméně dva roky.
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MARTELL 
Koňakový dům Martell patří mezi nejstarší 
společnosti zabývající se výrobou koňaku. 
Založil ho Jean Martell již roku 1715. Koňak 
Martell je symbolem výjimečnosti již od svého 
zrození. Po 300 let své existence představoval 
součást královských a císařských dvorů. Vychut
návaly si jej osobnosti, jako byl Jiří IV., Ludvík Filip, 
Napoleon III., Alexandr III., František Josef I., 
Alžběta II. a mnoho dalších. V současnosti skrývá 
společnost ve svých sklepích nejcennější eaux
devie neboli hroznové destiláty, z nichž pár 
kusů bylo vyrobeno již v roce 1830 – ty se používají 
při výrobě těch nejvzácnějších koňaků.



Martell V.S.  
Single Distillery / 0,7 l 

dárkové balení
MA0704

Martell V.S. French Touch / 0,7 l 

limit. edice navržená výtvarníkem Étiennem  
de Crécym, lahev září pod UV světlem
MA070LE

MARTELL V.S. SINGLE DISTILLERY
Martell V.S. Single Distillery je směsí koňaků kategorie Very Special – tedy vysoké 
kvality a minimálně 2 roky starých. Single Distillery v názvu znamená, že eauxdevie 
pocházejí z jedné palírny a mají tak stejný profil – výsledný blend je jemnější a ovoc
nější, chuť méně kořeněná. Podává se v čisté podobě nebo jako báze prémiových 
koktejlů. Obsah alkoholu 40 %. 

Martell V.S. / 0,03 l 

MA003
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MARTELL V.S.O.P.
Nová řada tradičního koňaku Martell V.S.O.P. je směsí minimálně 4letých mimořádně 
kvalitních koňaků, které zrály v takzvaných red barells neboli sudech, jež byly použity 
ke zrání Martellu V.S. a získaly tím načervenalou barvu. Tyto sudy dodávají výslednému 
produktu vyváženější chuť plnou ovocných tónů. Obsah alkoholu 40 %.

Martell V.S.O.P. / 0,7 l 

dárkové balení
MAV070

Martell V.S.O.P. / 0,03 l 

MAV003
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MARTELL V.S.O.P. MEDAILLON FRENCH TOUCH
Tento oblíbený koňak je směsí 10–12letých mimořádně kvalitních koňaků kategorie 
Very Superior Old Pale. Má příjemnou velmi jemnou vůni hroznů se sytými tóny 
vanilky a dubového dřeva. Plná, vyzrálá, spíše suchá uhlazená a mnohovrstevná 
chuť s náznaky sladkosti exceluje v bohatém, dlouhotrvajícím závěru. Obsah 
alkoholu 40 %.

Martell V.S.O.P. Medaillon  
French Touch / 0,7 l 

limitovaná edice navržená výtvarníkem Étiennem de Crécym 
ztělesňuje vibrující energii pařížských nocí,  
lahev září pod UV světlem
MAV070LE1
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MARTELL CORDON BLEU
Tento mimořádný koňak výjimečných kvalit byl vytvořen roku 1912 Edouardem Martel
lem pro náročné klienty luxusních hotelů a restaurací. Ohromuje zlatoměděnou 
barvou a komplexním aroma, které začíná švestkami, pokračuje náznakem praže
ných mandlí a nakonec vyvrcholí skořicí, medem a včelím voskem. Zaoblenou 
a vyváženou chuť po ovoci zakončují kořenité tóny. Obsah alkoholu 40 %.

Martell Cordon Bleu / 0,7 l 

dárkové balení
MAB070
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MARTELL XO
Zkratka XO neboli Extra Old označuje směs eauxdevie, která zraje minimálně 8 let. 
Martell XO v sobě ukrývá 8 a 20 let zrající hroznové destiláty. Jeho aroma je velmi 
spleti té – zpočátku je cítit sušené ovoce a včelí vosk, po chvíli různé sladké ovoce 
a sušené květiny, nakonec se pak objeví dotek Orientu a santalového dřeva. V jeho chuti 
dominují jablka, rozinky a koření s dlouhým a něžným závěrem. Obsah alkoholu 40 %.

Martell XO / 0,7 l 

exkluzivní balení
MAX070
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MARTELL COHIBA
Ztělesnění souladu legendárního koňaku a proslulých kubánských doutníků Cohiba 
se vyznačuje nádhernou jantarovou barvou se zlatými záblesky. Aroma je lehké, 
květi nové s náznaky sušeného ovoce, oříšků a pražených kávových zrn. Zakula cená 
sladká chuť nabízí dotek lékořice s mírně ořechovým tónem v závěru. Koňak doporu
čujeme párovat právě s doutníky Cohiba. Obsah alkoholu 43 %.

Martell Cohiba / 0,7 l 

exkluzivní balení
MACOH070
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L‘OR DE JEAN MARTELL
V jedné lahvi výjimečného koňaku L‘Or de Jean Martell se skrývá více než čtyři sta 
velmi vzácných eauxdevie, které jsou až sto let staré. Původ v oblasti Borderies 
a Grande Champagne zaručuje kombinaci bohatého orientálního aroma a hladké 
a jemné chuti, která po chvíli zesílí. Jeho jedinečnost navíc podtrhuje i lahev z fouka
ného skla navržená Ericem Gizardem, ručně zdobená zlatem. Obsah alkoholu 40 %.

L’Or de Jean Martell / 0,7 l 

exkluzivní balení
MAL0702
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BRANDY 
Název brandy pochází z holandského brandewijn – 
ohnivé víno. Jedná se o vinnou nebo ovocnou pálen-
ku, jejíž vznik se datuje již do 12. století, kdy obchodníci 
na cestách oceňovali její dlouhou trvanlivost. Dalším 
důvodem vzniku brandy byly daně – ty se tehdy odvá-
děly z celkového objemu nápoje, který byl u destilo-
vané pálenky samozřejmě daleko menší než u vína. 
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ARARAT 
ArArAt je již od roku 1887 součástí života 
milovníků brandy mnoha generací a zůstává 
nejznámější a úspěšnou značkou nejen v Armé
nii, ale na celém světě. Tato brandy je také 
hrdým nositelem názvu majestátní hory, kde 
přistála Noemova archa. Tato mystická hora je 
nejznámějším arménským symbolem. Rovněž se 
zde nachází jedny z nejstarších vinic na světě. 
Brandy ArArAt vyrábí společnost Yerevan Brandy 
Company již téměř 130 let podle tradiční recep
tury z arménských bílých hroznů a pramenité 
vody.



ArArAt 5 YO / 0,7 l

dárkové balení 
ARR0705Y

ARARAT 5 YO
ArArAt 5 YO je 5letá brandy nádherné jantarově zlaté barvy. Jemné a osvěžující 
aroma švestek, broskví a sušeného ovoce s dotekem hořké čokolády přechází 
k vanilce a tónům skořice. Chuť je jemná a zároveň robustní, je cítit jemnost 
karamelek, švestky a hrušky. Lehce trpký závěr přechází v mírně nakyslou dochuť. 
Obsah alkoholu 40 %.
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ArArAt Akhtamar 10 YO / 0,7 l

dárkové balení 
ARR07010Y

ArArAt Akhtamar 10 YO / 0,7 l 

dárkové balení se 2 skleničkami
ARR07010YDS

ARARAT AKHTAMAR 10 YO
Jméno bylo inspirováno legendou o princezně Tamaře a její lásce k mladému muži, 
který se utopil v rozbouřených vodách a jehož poslední slova byla „Ach, Tamaro“. ArArAt 
Akhtamar 10 YO má nádherně jantarovou barvu s náznakem měděných odstínů a živé, 
elegantní aroma, ve kterém dominují tóny vlašských ořechů, včelího vosku, dubové kůry, 
vanilky a náznak švestek. Chuť je celistvá, jemná a sladká. Obsah alkoholu 40 %.
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ArArAt 20 YO / 0,7 l

dárkové balení 
ARR07020Y1

ARARAT NAIRI 20 YO
Název získal podle jedné z nejmocnějších zemí, Nairi, předchůdce dnešní Arménie, 
která byla známa svým nedobytným hlavním městem Tušpa. Nairi má nádherně 
sytou tmavě jantarovou barvu a komplexní, hedvábně jemnou vůni opečeného chleba 
přecházející do cedrových tónů. Chuť je bohatá a celistvá s lahodným dozníváním. 
Obsah alkoholu 40 %.
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VODKA 
První historicky doložené zmínky o vodce pochází 
z Ruska ze 14. století a její pojmenování má původ ve 
slovanském názvu pro vodu. Tento čirý nápoj výrazně 
alkoholové chuti se tradičně vyrábí z obilí, ale základní 
surovinou mohou být i brambory, cukrová řepa, vinná 
réva či rýže. Výrobní postup má několik fází, mezi něž 
patří kvašení, destilace, filtrace a ředění.
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ABSOLUT 
Švédská vodka Absolut byla v současné podobě 
představena v roce 1979, její původ ale sahá až 
do roku 1879. Nyní je druhou nejprodávanější 
značkou mezi prémiovými vodkami v celosvě
tovém meřítku a celkově čtvrtou největší značkou 
mezi prémiovými destiláty. Absolut Elyx je ztě les
něním dlouhé tradice výroby vodky Absolut ve 
švédském městě Åhus. Propojením tradičních 
řemeslných technik a nejmoderněj šího designu 
představuje tu nejvyšší kvalitu. Absolut Elyx je 
vyráběna ručně z přírodních surovin v malých 
dávkách a filtrována v autentické měděné destilač
ní nádobě z roku 1921, která jí dodává jedinečný 
charakter a chuť. 



ABSOLUT ELYX
Textura spiritu definuje vysokou kvalitu této vodky a zanechává příjemný hedvábný pocit 
v ústech. Aroma je čisté, s nádechem anýzu s obilnými a jemně kořeněnými nótami. V chuti 
plné a přírodní tělo doplňují tóny maka damových oříšků a obilí s náznakem bílé čokolády 
a čerstvě upečeného chleba se špetkou suchosti. Hranatá láhev je ozdobená měděnými 
pláty v odkazu na důležitou roli mědi ve výrobním procesu. Obsah alkoholu 42,3 %.

Absolut Elyx / 1 l 
AV100ELX
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GIN 
Gin byl odpradávna připravován jako lék. Říkalo se mu 
Jenever a jeho počátky sahají do 16. století do Holand
ska. Angličtí vojáci jej přivezli do Anglie, kde pokračovali 
v jeho výrobě – pro velkou oblibu býval považován za 
národní nápoj. V roce 1832 se s vynálezem kontinuál-
ního destilačního přístroje velmi zlepšila jeho kvalita 
a vzniklo mnoho dalších jedinečných destilerií.
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BEEFEATER 
Beefeater je prémiový gin, který se jako jeden 
z mála ginů stále destiluje původní metodou 
v srdci Londýna. Jako klasický zástupce kate
gorie London dry ginů je silně navázán na historii 
a tradici Anglie. Vyrábí se metodou steeping, která 
spočívá v maceraci bylin v obilném destilátu 
a následné destilaci. Své jméno získal Beefeater 
díky hovězímu masu, které strážci Tower of Lon 
don dostávali na příděl, aby měli sílu strážit tehdejší 
vězení – dnešní pevnost, v níž jsou uloženy 
koru novační klenoty britské královské rodiny. Díky 
zkušenostem master distillera Desmonda Payneho 
vzniká v Beefeater Distillery jedinečný destilát se 
svěžím citrusovým charakterem a intenzivní 
jalovcovou dochutí.



BEEFEATER 24
Superprémiový gin Beefeater 24 vychází z původní receptury z poloviny 19. století, 
která stojí na 100% obilném destilátu. Kromě základních devíti bylin je obohacena ještě 
o čínský zelený a japonský sencha čaj a kůru grapefruitů, a to bez přidání jakých koliv  
cukrů a dochucovacích esencí. Díky těmto přísadám vznikl čistě přírodní, dokonale 
vyvá žený destilát hluboké chuti s jemným čajovým opojením. Obsah alkoholu 45 %.

Beefeater 24 / 0,7 l 
BR070SP24
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BEEFEATER BURROUGH’S RESERVE EDITION 2
Tento ultra prémiový gin vychází z receptury zakladatele značky Beefeater Jamese Bur
rou gha. Stejně jako Beefeater Burrough‘s Reserve se destiluje v omezeném množství 
v původním měděném kotli z 19. století a poté odpočívá v pečlivě vybraných dubových  
sudech, kde předtím zrála bílá a červená vína z Bordeaux. Je určen k pomalému popíjení  
a skvěle chutná jak chlazený, tak při pokojové teplotě. Obsah alkoholu 43 %.

Beefeater Burrough’s Reserve / 0,7 l 
BRB070
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PLYMOUTH GIN 
Plymouth Gin je unikátní druh ginu vyráběný  
patentovaným způsobem, který pochází z Ply
mou thu, přímořského městečka v jihozápadní 
Anglii. Charakter tohoto jedinečného ginu se 
odráží v místě, kde vzniká. Poprvé byl vyroben 
v roce 1793 v Black Friars Distillery, která původně 
fungovala jako klášter, v němž také nocovali černí 
mniši. Nejen proto najdeme na každé lahvi 
Plymouth ginu obrázek malého mnicha.



PLYMOUTH ORIGINAL STRENGTH
Receptura tohoto ginu vychází ze směsi sedmi přírodních surovin destilovaných 
v kombinaci s čistým obilným lihem. Celkový výraz je doladěn přidáním měkké vody 
z nedalekého jezera Dartmoor, intenzivní a komplexní chuť jalovce má lehký nádech 
kůry sladkých pomerančů. Tento unikátní gin plného těla je ideální bází nejen 
klasic kých koktejlů. Obsah alkoholu 41,2 %.

Plymouth Original Strength / 0,7 l 
PG0703
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MONKEY 47 
Monkey 47 je excentrický gin, který získává 
svůj jedinečný charakter z bobulí a kořenů 
rostlin rostoucích ve Schwarzwaldském poho
ří, ale také z koření z dálné Indie. Receptura 
obsahuje celkem 47 bylin, koření, květů a plodů, 
což z něj dělá naprostý unikát mezi giny. Základ 
jeho receptury vytvořil v první polovině 20. století 
podplukovník Royal Airforce Montgomery Collins. 
Narodil se v britské Indii, podstatnou část života 
ale zasvětil přípravě regionálního ginu v Německu. 
Životní příběh Montgomeryho Collinse navíc 
Monkey 47 nereflektuje pouze v receptuře, ale 
i v designu produktů s etiketami s opičkou. Říká 
se totiž, že po druhé světové válce Collins adop
toval opici jménem Max, po níž pojmenoval svůj 
hotel a následně i gin.



MONKEY 47
Monkey 47 obsahuje tradiční jalovec, dále květ bezu, listy ostružiníku, jasmín, levan duli, 
anděliku a pomelo. Netradiční přísadu tvoří severské brusinky, tzv. lingonberries. Díky 
dokonale vyvážené kombinaci bylin jsou cítit typické chutě, jako jsou stopy svěžesti, 
hořkost i lehce nasládlé tóny, což ocení každý milovník kvalitního ginu. Obsah 
alkoholu 47 %.

Monkey 47 / 0,5 l 
MYDG050
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TEQUILA 
Tequila se vyrábí především v okolí města Tequila 
v mexic kém státě Jalisco. Hlavní surovinou je mexický 
druh Agave tequilana, zvaný Weberova modrá agáve. 
Podle mexických zákonů se může tequila vyrábět pouze 
v pěti oblastech. Každá lahev nese označení NOM, což 
je ochranná známka tequily daná mexickým zákonem, 
a číslo udávající místo, kde byla tequila vyrobena.
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OLMECA 
Tequily značky Olmeca se vyrábí ve výšce 
2100 m nad mořem v jednom z 31 států Mexika – 
v Jaliscu, v regionu Los Altos. Tento region je 
proslulý svou červenou, na minerály bohatou 
půdou, ve které se daří modré agáve, z níž se 
tato vynikající tequila vyrábí. Olmeca získává 
svou unikátní prémiovou chuť důsledným dodr
žováním nejpřísnějších pravidel ve všech fázích 
její výroby. Vyváží se do více než 80 zemí světa.



Olmeca Blanco / 0,7 l

OTB070

OLMECA BLANCO
Olmeca Blanco se vyrábí z modré agáve speciálním procesem, který zdůrazňuje její 
výjimečnou čistotu. Aroma zeleného pepře s bylinnými tóny má jemný citronový 
závěr, chuť je sladká s jemně kouřovým dotekem a medovým tónem. Pije se buď 
čistá s citronem a solí, nebo jako součást long drinků – těmi nejoblíbenějšími jsou 
Tequila Sunrise a Margarita. Obsah alkoholu 38 %.
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Olmeca Reposado / 0,7 l

OTR070

OLMECA REPOSADO
Tato prémiová tequila je držitelem prestižního ocenění „Best tequila Gold 2003” 
uděleného nezávislými experty z Beverage Testing Institute. Zrání v dubových 
sudech jí dodává nádhernou zlatou barvu a jemnou chuť. Podává se s plátkem 
pomeranče posypaným skořicí. Obsah alkoholu 38 %.
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Olmeca Altos Plata / 0,7 l

OTAB070

OLMECA ALTOS PLATA
Olmeca Altos Plata se vyrábí ze 100% modré agáve. Je sladká, ovocná s lehkým 
citrusovým aroma. Chuť lze popsat jako vyváženou, příjemnou a dlouhotrvající 
s bylinnými tóny vařené agáve a svěžím nádechem limety a citronu. Pije se v čisté 
podobě nebo tvoří základ mnoha prémiových koktejlů. Obsah alkoholu 38 %.
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Olmeca Altos Reposado / 0,7 l

OTAR070

OLMECA ALTOS REPOSADO
Olmeca Altos Reposado se vyrábí ze 100% modré agáve. Její chuť je sladká 
a citrusová, silná, ale příjemná. Dominují v ní zejména pomeranče a grapefruity. 
Díky kombinaci vařené agáve, vanilky a dřevitých chutí má tato tequila výborně 
vyvážené a rozsáhlé aroma. Obsah alkoholu 38 %.
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CHAMPAGNE 
Víno s označením Champagne se může vyrábět pou
ze v regionu ChampagneArdenne v severní Francii, 
a to jen z povolených odrůd: Chardonnay, Pinot Noir, 
Meunier. Pomocí „Méthode Traditionnelle“ (název pro-
cesu druhotného kvašení v láhvi) zde vzniká cca 2 000 
značek celosvětově proslulého vína výjimečné kvality. 
Značky Mumm a Perrier-Jouët patří mezi ty nejznámější.
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G.H.MUMM 
Původně německá rodina Mumm, jejíž rodokmen 
sahá až do 12. století a obsahuje řád baronů 
a rytířů, začala podnikat s vínem v roce 1761 
v Kolíně nad Rýnem. O necelých 70 let později 
založila firmu ve francouzské Remeši. Od roku 
1875 až dodnes využívá označení Cordon Rouge. 
Po první světové válce byla firma pro svůj německý 
původ zkonfiskována, roku 1920 se do jejího čela 
postavil René Lalou, kterému se podařilo ji znovu 
nastartovat. A to dokonce natolik, že dodnes 
patří mezi mezi nejúspěšnější výrobce šampaň
ského na světě a jedny z dodavatelů na anglický 
královský dvůr.



MUMM CORDON ROUGE
Mumm Cordon Rouge má jiskrnou slámově žlutou barvu s jemným, pravidelným 
perlením a s aroma po peckovitém ovoci a křupavé briošce. Jeho chuť je svěží 
s nádechem vyzrálých citronů. Doznívá harmonicky v citrusovém tónu. Složení: 30 % 
Chardonnay, 45 % Pinot Noir, 25 % Meunier. Dosage: 8 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Mumm Cordon  
Rouge / 0,75 l

dárkové balení
MUCR075C4

Mumm Cordon  
Rouge / 0,75 l

dárkové balení  
se 2 skleničkami
MUCR075DS3

Mumm Cordon Rouge 

0,375 l MUCR0375 / 0,75 l MUCR075 / 1,5 l MUCR150

Mumm Sabrage set 2018 / 0,75 l

dárkové balení se šavlí a manuálem 
ke správnému provedení sabrage
MUCR075DO7

PRESTIGE SELECTION 2019/2020
CHAMPAGNE103



Mumm Cordon  
Rouge / 1,5 l

dřevěný box
MUCR150DO2

Mumm Cordon  
Rouge / 1,5 l

dárkové balení
MUCR150C

MUMM CORDON ROUGE
Mumm Cordon Rouge má jiskrnou slámově žlutou barvu s jemným, pravidelným 
perlením a s aroma po peckovitém ovoci a křupavé briošce. Jeho chuť je svěží 
s nádechem vyzrálých citronů. Doznívá harmonicky v citrusovém tónu. Složení: 30 % 
Chardonnay, 45 % Pinot Noir, 25 % Meunier. Dosage: 8 g/l. Obsah alkoholu 12 %.
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MUMM CORDON ROSÉ
Nové, inovativní Cordon Rosé vyniká vyváženou, živou, energickou a dokonale suchou 
chutí s náznaky letních plodů, která přetrvává po celý dlouhý závěr. Barva je jemná 
světle loso sová s odlesky oranžové, aroma intenzivně ovocné s dotekem vanilky 
a karamelu. Složení: 22 % Char donnay, 60 % Pinot Noir, 18 % Meunier. Dosage: 6 g/l. 
Obsah alkoholu 12 %.

Mumm Cordon Rosé / 0,75 l

dárkové balení
MURO075C2
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MUMM DEMI-SEC
Jedná se o pokračovatele více než stoleté tradice šumivých vín k dezertům. Má janta
rovou barvu a aroma po broskvích, hruškovém džemu, nugátu, perníku a ovocném 
želé, rozvíjejícím se do tónů sušeného ovoce. Chuť je zakulacená a sladká s náz
naky medového cukroví a výraznou svěžestí v závěru. Složení: 10 % Chardonnay, 
30 % Pinot Noir, 60 % Meunier. Dosage: 40 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Mumm DemiSec / 0,75 l 
MUDS075

PRESTIGE SELECTION 2019/2020
CHAMPAGNE106



MUMM CUVÉE R. LALOU 2002
Toto prestige neboli ročníkové cuvée vytvořil v roce 2007 hlavní sklepmistr Didier 
Mariotti na počest sklepmistra Reného Laloua. Má silnou, vyvá ženou chuť se svěžím 
nástupem a výrazným, dlouhým dozníváním a aroma čerst vého i sušeného ovoce 
s delikátními tóny vanilky, nugátu a medu. Složení: 47 % Chardonnay, 53 % Pinot 
Noir. Dosage: 6 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Mumm Cuvée R. Lalou / 0,75 l

dárková taška
MULL075 
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MUMM RÉSERVÉE CUVÉE 4.5
Unikátní směs Cuvée 4.5, stvořená sklepmistrem Didierem Mariottim, zraje ve sklepích 
po dobu 4 let. Oslavuje rozmanitost a prestiž pěti vesnic v kraji Champagne, tzv. 
Grand Cru. Počáteční svěžest doplňují sladké podtóny spolu s dynamickým a pravi
delným perlením, aroma odhaluje širokou paletu od citrusů po bílé květy. Složení: 
40 % Chardonnay, 60 % Pinot Noir. Dosage: 6 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Mumm Réservée Cuvée 4.5 / 0,75 l

MUCR075RS45C 
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MUMM RÉSERVÉE BLANC DE BLANCS 2012
Toto víno ze směsi z odrůdy Chardonnay pěstované v oblasti Cramant v srdci regionu 
Côte des Blancs se vyrábí v limitovaném množství. Aroma odhaluje tóny bílých květů, 
citronu a čerstvého ovoce. Elegantní a jemně minerální chuť s krémovou texturou se 
rozvíjí k intenzivnímu a výraznému závěru, který je důkazem dlouhého zrání. Složení: 
100 % Chardonnay. Dosage: 6 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

Mumm Réservée Blanc de Blancs / 0,75 l

MUCR075RSBDB 
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PERRIER-JOUËT 
PerrierJouët je jedním z nejuznávanějších 
šampaňských domů na světě. Vznik značky se 
datuje k roku 1811, kdy se PierreNicolas Per rier 
oženil s Adèle Jouët a založili spolu šampaňský 
dům PerrierJouët v městečku Epernay. Postu
pem času si získala tato značka světovou proslu
lost a stala se jasnou volbou pro slavnostní příle
žitosti nejen na královských dvorech. Za celou 
dobu své historie se v tomto šampaňském domě 
vystřídalo pouze sedm sklepmistrů.



PerrierJouët  
Grand Brut / 0,75 l 
dárkové balení 
PJ075C3

PerrierJouët  
Grand Brut / 1,5 l 
dárkové balení 
PJ150

PerrierJouët  
Grand Brut / 0,75 l

dárkové balení  
se 2 skleničkami
PJ075DS1

PERRIER-JOUËT GRAND BRUT
Toto výjimečné šampaňské vyniká pravidelným perlením a intenzivním smeta novým 
aroma s náznakem opečené veky. V jeho chuti se prolíná svěžest citru sových plodů 
s jemnými tóny máslové hrušky a nádechem rozkvetlých květů. Barva je světle 
křišťálová s lehce nazelenalým odstínem. Složení: 20 % Chardonnay, 40 % Pinot 
Noir, 40 % Meunier. Dosage: 10 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

PerrierJouët Grand Brut / 0,375 l / 0,75 l  

PJ0375 / PJ075
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PERRIER-JOUËT BLASON ROSÉ
Ušlechtilé PerrierJouët Blason Rosé s lehkým nádechem pomeranče vyniká zralým 
buketem. Jeho chuť je plná a bohatá, avšak velmi lehká s náznaky červe ného ovoce 
a divokých jahod, díky nimž chutná sladce jako marmeláda. Chuť doplňuje intenzivní 
a vyrovnané aroma červeného ovoce. Složení: 25 % Char donnay, 50 % Pinot Noir, 
25 % Meunier. Dosage: 10 g/l. Obsah alkoholu 12 %.

PerrierJouët  
Blason Rosé / 0,75 l 
dárkové balení 
PJR075C2
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PerrierJouët  
Belle Epoque / 0,75 l 
dárkové balení 
PJEV075

PerrierJouët  
Belle Epoque / 0,75 l

dárkové balení  
se 2 skleničkami
PJEV075DS2

PERRIER-JOUËT BELLE EPOQUE 2007
PerrierJouët Belle Epoque 2007, prestige cuvée, vás ohromí jiskrnou barvou světlého 
až bílého zlata a svěžím, pravidelným perlením. Aroma je podmanivé – smetanový 
tón doplňují noty sušené meruňky, akátového květu a včelího vosku. Svůdná a okouz
lující chuť dokresluje celkovou kompozici. Složení: 50 % Char donnay, 46 % Pinot 
Noir, 4 % Meunier. Dosage: 9 g/l. Obsah alkoholu 13 %.

PerrierJouët Belle  
Epoque Luminous / 0,75 l 
láhev s elektrolumi-
niscenčním efektem 
PJEV075LB
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PERRIER-JOUËT BELLE EPOQUE ROSÉ 2006
Jedná se o smyslné víno s odlesky oran žové barvy a živou pěnou. Zakulacené, avšak 
jemné aroma červeného ovoce s náznaky ořechů, briošky, medu a karamelu pod tr huje 
svěží chuť. Ta je silná, avšak jemná s velkou rafinovaností a dlouhým dozníváním. Hodí 
se jako aperitiv nebo k jídlu. Složení: 50 % Chardonnay, 45 % Pinot Noir, 5 % Meunier. 
Dosage: 8 g/l. Obsah alkoholu 13 %.

PerrierJouët  
Belle Epoque Rosé / 0,75 l 
dárkové balení 
PJEVR075
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PERRIER-JOUËT BELLE EPOQUE  
BLANC DE BLANCS 2004
Nejryzejším a nejpropracovanějším ztělesněním stylu PerrierJouët je cuvée Belle 
Epoque Blanc de Blancs 2004. Aroma šeříkového květu, mladého ovoce, grape
fruitu a broskví je obohaceno o náznaky pomerančové šťávy, vanilky a smetany. 
Chuť je výrazná – má svěží a lákavý nástup s jemným a dlouhým závěrem. Složení: 
100 % Chardonnay. Dosage: 8 g/l. Obsah alkoholu 13 %.

PerrierJouët  
Belle Epoque Blanc de Blancs / 0,75 l 
dárkové balení 
PJEV075BDB
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AROMATIZOVANÁ 
VÍNA 
Aromatizované (též aperitivní) víno se vyrábí z vína 
o obsahu skutečného alkoholu 14,5–22 % obj. Musí 
být aromatizováno, obvykle je dochuceno nejméně 
jednou, často až 50 aromatickými substancemi. For-
tifikace alkoholem, tzv. dolihování, je povinné. Aroma-
tizovaná vína sahají od hořkosladkých vermutů až po 
pryskyřičná vína typu retsina.
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LILLET 
Lillet je značka jedinečného francouzského 
aromatizovaného vína z malé vesničky Podensac 
jižně od Bordeaux. Vzniká pečlivou kombinací 
vín z oblasti Bordeaux s 10 různými ovocnými 
likéry. Tajná receptura zahrnuje maceraci ovoce 
v brandy po dobu 4 až 6 měsíců. Víno tak tvoří 
85 % obsahu a zbytek je směsí z 10 různých 
ovocných koncentrátů včetně kůry španělských 
a marockých sladkých pomerančů a kůry zelených 
pomerančů z Haiti. Po smíchání s koncentráty se 
víno ponechá odpočinout po dobu dalších 
6 měsíců. K jeho výrobě nejsou, s výjimkou 
chininu z kůry peruánských chininovníků, použity 
žádné byliny ani koření. Všechny tři varianty 
Lilletu (Blanc, Rouge a Rosé) se vyrábí stejným 
postupem, ale z jiných odrůd vín. Lillet je zosob
něním elegantního francouzského životního 
stylu.
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Lillet Blanc / 0,75 l

LI075BL

LILLET BLANC
Jedinečné francouzské aperitivní víno víno Lillet Blanc vzniká pečlivou kombinací odrůd 
Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle a macerovaného likéru dle tradiční receptury z roku 
1872. Má nazlátlou barvu, příjemnou ovocnou vůni a chuť, v níž se prosazují jablka, hrušky, 
meruňky a akáciový med se svěžestí citronové kůry. Podává se vychlazený na 8–10 °C ve 
vinné skleničce nebo jako součást trendy drinku Lillet Vive. Obsah alkoholu 17 %.
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Lillet Rosé / 0,75 l

LI075RS

LILLET ROSÉ
Stejně jako v Lillet Blanc je hlavní odrůdou v Lillet Rosé Sémillon. Lillet Rosé dále obsa
huje Sauvignon Blanc, Merlot a macerovaný likér. Tento vinný aperitiv jiskřivě růžové 
barvy uchvátí svým lehkým aroma lesního ovoce, pomerančových květů a grapefruitu. 
Chuť je ovocně svěží s vyváženou strukturou, lehkou kyselinkou a dlouhým aroma 
tickým závěrem. Hodí se i jako součást osvěžujících koktejlů. Obsah alkoholu 17 %.
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Lillet Rouge / 0,75 l

LI075RG

LILLET ROUGE
Vzniká smícháním odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc s ovocnými 
destiláty. Jeho sytá rubínová barva podtrhuje aroma tónů velmi zralého tmavého ovoce. 
Chuť čerstvých pomerančů, zralých bobulí, vanilky a jemného koření s robustní struktu
rou ohromí plným závěrem s náznaky taninů. Stejně jako všechny Lillety si i Rouge lze 
vychutnat jak samotný, tak v nejrůznějších koktejlech. Obsah alkoholu 17 %.
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ABSINT 
Absint je bylinný destilát s vysokým procentem alko
holu od cca 50 % do 80 %. Základní surovinou je tzv. 
svatá trojice bylin, tj. pelyněk pravý (Artemisia absin 
th ium), anýz a fenykl obecný. Vyrábí se macerací bylin 
v alkoholu – tak získává svou typickou zelenou barvu. 
Absint byl po většinu 20. století pro svou domnělou 
škodlivost zakázán v USA a téměř celé Evropě.
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PERNOD ABSINTHE 
Zakladatelem této značky byl HenriLouis 
Pernod, který začal v roce 1797 s komerční 
výrobou absintu. V té době byl absint jedním 
z nejoblíbenějších alkoholických nápojů, zejména 
u umělců, básníků a intelektuálů. V roce 1805 se 
Pernod odstěhoval do Pontarlieru ve Francii, aby 
výrobek nabídl na francouzském trhu. Lihovar 
se nazýval La Maison Pernod Fils a disponoval 
jedním destilačním přístrojem s denní produkcí 
16 litrů. Po letech zákazu se nyní Pernod Absinthe 
opět vyrábí podle receptury nalezené v rukopisu 
z 19. století za využití tradičních procesů bez 
jakéhokoliv podílu cukru, v souladu s platnými 
právními předpisy. Tato značka dodnes zaujímá 
přední příčky ve světové produkci absintu.
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ABSINT

Pernod Absinthe / 0,7 l 
PDA070

PERNOD ABSINTHE
Tento redestilát – tedy destilát destilátu – vychází z původní receptury. Základem je 
vinný destilát, ve kterém se maceruje pelyněk z Pontarlieru a zelený anýz. Po další 
destilaci se v tomto destilátu maceruje badyán, meduňka, pelyněk, yzop a jiné tajné 
byliny, které nápoji dodávají nádhernou jasně zelenou barvu. Chuť je jemná, svěží 
a komplexní. Obsah alkoholu 68 %.
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HOŘKÉ  
BYLINNÉ  
LIKÉRY 
Hořký bylinný likér je alkoholický nápoj připravený 
macerováním bylin v lihu s výslednou hořkou nebo 
hořkosladkou chutí. Mnoho známých hořkých bylin-
ných likérů bylo původně vyvinuto jako lék na nejrůz-
nější neduhy, ale postupně se jejich obliba natolik 
rozšířila, že se začaly užívat zejména jako aperitivy pro 
povzbuzení chuti či jako digestivy po jídle.
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JAN BECHER  
PORTFOLIO 
Portfoliu českých bylinných likérů z Karlových 
Varů vévodí světově proslulý bylinný likér Beche
rovka Original, který v roce 2007 oslavil 200 let 
své existence a vyváží se do více než 40 zemí 
světa. U zrodu Becherovky a vzniku jejího jména 
stál obchodník Josef Vitus Becher (1769–1840). 
Roku 1807 pak započal prodej Becherovky v krám
ku U Tří skřivanů, nejprve pod jménem English 
Becher Bitter jako žaludeční kapky. S exportem 
Becherovky rodina zakladatele začala už v první 
polovině 19. století, za dob socialistického Česko
slovenska patřila k nejúspěšnějším vývozním 
artiklům. V současné době je Beche rovka pro své 
100% přírodní složení a neopakovatelnou chuť 
oblíbená téměř po celém světě. Kromě hlavní 
značky Becherovka Original se v Karlových Varech 
vyrábí také prémiový likér Cordial a aperitiv KV 14. 
Roku 2008 byla výroba rozšířena o likér Beche
rovka Lemond. 
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BECHEROVKA ORIGINAL
Becherovka Original je národní ikona s více než 200letou tradicí, dodnes vyráběná 
podle tajné receptury, která jí zajišťuje charakteristickou hořkosladkou chuť a zlatavou 
barvu. Je to 100% přírodní a vysoce kvalitní alkoholický nápoj, oblíbený jako aperitiv 
i účinný digestiv. Nejlépe chutná ledově namražená nebo jako součást mnoha 
osvěžujících koktejlů. Obsah alkoholu 38 %.

Becherovka Original 
0,05 l / BE005 

0,1 l / BE010 

0,35 l / BE035

0,5 l / BE050 

0,7 l / BE070 

1 l / BE100

3 l / BE300

Becherovka Original / 0,7 l 

dárkové balení 
se 2 skleničkami
BE070DS5

Becherovka Original / 0,7 l 

dárkové balení  
(plechová tuba)
BE070DT5
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Becherovka Original / 0,5 l 

dárkové balení se  
2 porcelánovými kalíšky
BE050DK3

Becherovka Original  
Museum Collection / 0,05 l 

dárkové balení miniatur 
Becherovka Original,  
Becherovka Lemond, 
Cordial a Aperitiv KV 14
BE005DM5

Becherovka Original / 0,7 l 

dárkové balení  
s plechovým hrnkem 
BE070DH

BECHEROVKA ORIGINAL
Becherovka Original je národní ikona s více než 200letou tradicí, dodnes vyráběná 
podle tajné receptury, která jí zajišťuje charakteristickou hořkosladkou chuť a zlatavou 
barvu. Je to 100% přírodní a vysoce kvalitní alkoholický nápoj, oblíbený jako aperitiv 
i účinný digestiv. Nejlépe chutná ledově namražená nebo jako součást mnoha 
osvěžujících koktejlů. Obsah alkoholu 38 %.
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APERITIV KV 14
Tento velmi suchý bylinný aperitiv byl na trh uveden v roce 1966. Je určen zejména 
příznivcům hořkého alkoholu vyhledávajícím alkohol bez cukru. Vyznačuje se hořkou 
chutí a tmavočervenou barvou, kterou mu dodává obsah červeného vína. Chutná 
vychlazený jako aperitiv, ale vhodný je i jako digestiv nebo součást míchaného nápoje. 
Obsah alkoholu 40 %.

Aperitiv KV 14
0,05 l / KV005

0,5 l / KV050
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CORDIAL
Historie likéru Cordial sahá až do roku 1910, kdy se vyráběl pod názvem Cordial – 
Medoc. Jedná se o prémiový jemný likér založený na unikátní kombinaci extraktu 
z lipového květu a červeného vína. Má medovou barvu a sladké aroma. Nejlépe chutná 
chlazený, ale i jako součást horkých či studených koktejlů. Obsah alkoholu 35 %.

Cordial
0,05 l / CM005

0,5 l / CM050
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BECHEROVKA LEMOND
Becherovka Lemond byla představena roku 2008. Jedná se o ovocný likér založený 
na bázi Becherovky Original, který je obohacen o jemnou chuť citrusových plodů. 
Becherovka Lemond se pije čistá, vychlazená na 4 °C. Obsah alkoholu 20 %.

Becherovka Lemond
0,05 l / LE005

0,5 l / LE050

1 l / LE100
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NAŠE SLUŽBY 
Chcete se dozvědět co nejvíce o své oblíbené 
značce nebo přichystat příjemný zážitek pro své 
přátele či obchodní partnery? Nabízíme Vám služby 
našich ambasadorů, kteří jsou připraveni představit 
Vám či Vašim klientům oblíbené destiláty a šampaň-
ská. Prezen tace zahrnují kromě poutavého vyprávění 
samozřejmě také odborně vedené degustace.
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ZÁŽITKY A ŘÍZENÉ  
DEGUSTACE 
Rádi pro Vaše přátele či obchodní partnery při  
pravíme večer plný zábavy a poznání – buď na 
daná témata, nebo po domlu vě přímo na míru. 

• The Blend / Namíchejte si svou vlastní whisky 
pod vedením odborníka a whisky ambasadora 
Zdeňka Kortiše.

• Whiskeys of the world / Porovnejte různé druhy 
skotských whisky a irských whiskey či bourbonů 
během řízené degustace.

• Tajemství ginu / Degustujte giny jako profesi o
nálové, staňte se odborníky na použité bylinky 
pod vedením ambasadorky Kateřiny Kluchové.

• Rum & cigar or chocolate / Odhalte taje páro
vání chutí rumu s doutníky či čokoládovými pralin
kami pod vedením ambasadora Jakuba Vinše.

• Rum mixology / Naučte se míchat výborné kok
tejly z kubán ského rumu Havana Club.

• Champagne / Zúčastněte se řízené degustace 
šampaňského a nezapomenutelné školy sabrage!

• 10 nejlepších koktejlů světa / Pronikněte do 
tajů míchání drinků a získejte profesionální šejkr.



THE BLEND 
Nahlédněte do fascinujícího světa whisky! Na 
setkání The Blend si vyzkoušíte unikátní řeme
slo míchání whisky a připravíte si jeden vzorek 
vlastního blendu. Zároveň se dozvíte mnoho 
zajímavostí od skutečného odborníka.

Tento edukačnědegustační program probíhá pod 
vedením Zdeňka Kortiše, jednoho z největších 
českých znalců a sběratelů whisky, provozovatele 
renomovaného olomouckého baru a whisky amba
sadora a lektora společnosti Jan Becher – Pernod 
Ricard. V průběhu 1,5hodinového programu se se
známíte s příběhem skotské whisky včetně infor
mací o historii, výrobě a portfoliu značky Chivas 
Regal. Ochutnáte několik druhů whisky ze čtyř 
hlavních skotských oblastí a to vše pak zúročíte 
v praxi – z vybraných druhů whisky si namícháte 
a odnesete domů vlastní vzorek blended whisky. 
The Blend je ideální příležitost, jak strávit večer 
s  přáteli, nebo se může stát nápaditým darem 
obchod nímu partnerovi. Vyberte si termín a těšte 
se na jedinečný večerní program se zážitkovým 
objevováním tajů blended whisky!

The Blend zahrnuje: • welcome drink • foodpairing 
(lehké občerstvení) • degustaci 8 vzorků super
prémiové whisky • vlastní blend (15 cl)



OSOBITÉ DÁRKY 
Přemýšlíte, čím překvapit své přátele nebo jak 
udělat radost obchodním partnerům? Láhev 
kvalitního destilátu či šampaňského potěší při 
každé příležitosti, a navíc když je s originálním 
věnováním! 

• Personalizované láhve / Nechte si vyrobit oso
bitý dárek – vybranou láhev alkoholu s gravírová
ním podle přání.
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