COGNAC
MEUKOW V.S.
BLACK PANTHER
Cognac francuski
posiadający
barwy starego
złota z reﬂeksami
miedzi, aromaty
suszonych
owoców, nut
drzewnych,
dębowej
beczki oraz
posmaki
orzechów
i likieru.

METAXA ICONE 150TH
MEUKOW
7*
ANNIVERSARY
Brandy grecka
Cognac
francuski
to wyjątkowa
mieszanka stworzona
w 2012 roku z okazji
150-lecia Domu Meukow.
Znajdziemy w nim
aromaty orzechów, kawy,
wanilii i kwiatów. Jego
idealna równowaga
między elegancją
a okrągłością będzie
szczególnie doceniona
na kostkach lodu.

MEUKOW X.O. GRANDE
CHAMPAGNE
Cognac francuski
harmonijny
i wyraﬁnowany
charakteryzuje się
owocowym, kwiatowym
aromatem. Znajdziemy
tu nuty skórki
pomarańczowej,
suszonej śliwki, tytoniu,
skóry z nutą piernika
i kwiatów.

MEUKOW EXTRA
EXCLUSIVE DECANTER
Cognac francuski
ujawnia bogactwo
tanin i typowe
rancio bardzo
starych koniaków.
Znajdziemy tu aromaty
tytoniu, skóry, smak
orzechów i skórki
pomarańczowej, nuty
cynamonu i lukrecji.
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0,7L

40%
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MEUKOW V.S.O.P.
CLEAR PANTHER
Cognac francuski
kolor – przejrzysty,
głęboko bursztynowy,
ze złotymi błyskami.
Aromat – owocoworodzynkowy z nutą
kandyzowanej
pomarańczy
i niedojrzałej brzoskwini
Wyczuwalne orzechy
laskowe i włoskie,
a także wanilia. Finisz
z delikatnymi taninami
i ostrzejszymi nutami.

MEUKOW X.O.
GOLD PANTHER
Cognac francuski
ogniście mahoniowy,
klarowny, mocny.
Aromat kwiatowy
z jaśminem i irysem,
także owocowy (suszone
śliwki i brzoskwinie).
Smak czekolady,
wanilii, owoców
kandyzowanych.
Wyczuwalna gałka
muszkatołowa,
przyprawy korzenne
i cygara w ﬁniszu.

MEUKOW PALME
D’OR 1988
Cognac francuski
to limitowana edycja
koniaku z 1988 roku
będąca wyjątkową
mieszanką
wyselekcjonowaną
przez Mistrza Piwnicy.

MEUKOW ESPRIT
DE FAMILLE
Cognac francuski
będący połączeniem
najstarszych
i najrzadszych
eaux-de-vie z regionu
Grande i Petit
Champagne, które
następnie są
pieczołowicie
starzone w najstarszej
piwnicy domu Meukow
w Matha przez nawet
kilkadziesiąt lat!

40%

0,7L

40%

0,7L

53%

0,7L

40%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

COGNAC/BRANDY
MEUKOW
5 STARS

www.ice-full.com.pl

40%

Cognac francuski
stworzony z destylatów
pochodzących z regionu
Cognac, posiada unikatowy
jedwabisty smak - słodkie
owoce przeplatane
beczkowymi niuansami.
Długi posmak delikatnej
beczki oraz suszonych
owoców.

0,35L

COURVOISIER
VSOP COGNAC

40 %

Cognac francuski
to francuski koniak
skomponowany ze
starych roczników
najwyższej próby.
Dojrzewa w dębowych
beczkach przez 6-10
lat. Mocna bursztynowa
barwa podkreśla ﬁnezję
i delikatność smaku.

0,7 L

D’AINCOURT RARE
XO

40 %

Cognac francuski
niezwykle elegancki
i nowoczesny, najwyższej klasy
koniak francuski destylowany
z 10 wyjątkowych eaux de vie
z regionu Grande Champagne,
dojrzewających od 20 do 50
lat w dębowych beczkach
co nadaje mu delikatnego
charakteru i głębi aromatu.

MEUKOW
5 STARS
Cognac francuski
stworzony
z destylatów
pochodzących
z regionu Cognac,
posiada unikatowy
jedwabisty smak
- słodkie owoce
przeplatane
beczkowymi
niuansami. Długi
posmak delikatnej
beczki oraz suszonych
owoców.

D’AINCOURT
EXTRA
Cognac francuski
niezwykle elegancki
i nowoczesny,
najwyższej klasy koniak
francuski destylowany
z 12 wyjątkowych eaux
de vie z regionu Grande
Champagne, dojrzewających
od 25 do 70 lat w dębowych
beczkach co nadaje mu
delikatnego charakteru
i głębi aromatu.

MAXIME PETITE
CHAMPAGNE
MILLESIME 1967
Cognac francuski

0,7 L

40%

0,7L

40 %

0,7 L

40 %

0,7 L

zł

CHANTRE
WEINBRAND
Brandy niemiecka
o łagodnym, owocowym
smaku, leżakowana przez
co najmniej trzy miesiące
w beczkach z dębu limousin.

36 %

0,7 L

CARDENAL
MENDOZA
SOLERA GRAN
RESERVA
Brandy hiszpańska
hiszpańska brandy
de Jerez z destylarni
Sanchez Romate.
Produkowana
tradycyjną metodą
solera, dojrzewająca
w beczkach po
sherry olorozo oraz
Pedro Ximenez.

40 %

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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BRANDY
EIFFEL
TOWER
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Brandy francuska

36 %

orginalna francuska brandy
w wyjątkowej butelce
w kształcie wieży Eifﬂa.

0,5 L

MARSHAL
VSOP
Brandy mołdawska

40 %

0,5 L

RESERVE IMPERIALE
NAPOLEON
Brandy Spiritueux Francuska

30 %

0,7 L

SUAU
25YO
Brandy hiszpańska
klasy premium
destylowana na
Majorce metodą solera.
Leżakowana przez
25 lat w dębowych
beczkach. Trunek
o ciemnym delikatnie
mahoniowym kolorze,
aromatach dębu i wanilii
oraz bardzo bogatym
i złożonym smaku.
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37 %

0,7 L

MARSHAL
VS
Brandy mołdawska

40 %

0,5 L

METAXA
7*
Brandy grecka
wzbogacana ekstraktem z ziół,
m.in. anyżem i destylatem
z płatków róż. Swój aromat
zawdzięcza leżakowaniu
w beczkach z francuskiego
dębu „limousin”. Najstarsze
destylaty dojrzewają przez
7 lat co sprawia, że trunek
jest bogaty i łagodny.

SUAU
15YO
Brandy hiszpańska
klasy premium
destylowana na Majorce.
Jej charakterystyka to
kolor ciemnobursztynowy
z jasnymi, miedzianymi
reﬂeksami. Dobrze
zbalansowany aromat
destylatu i beczki dębowej.
W smaku lekko słodka,
owocowa z nutami dębiny
i wanilii. Finisz nieco
pikantny, dość długi.

SUAU
50YO
Brandy hiszpańska
klasy premium
destylowana na
Majorce metodą solera.
Leżakowana przez 50 lat
w dębowych beczkach.
Trunek o ciemnym,
mahoniowym kolorze,
aromatach dębu i wanilii
oraz dojrzałym, bogatym
i złożonym smaku.

40%

0,7 L

37 %

0,7 L

37 %

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

LIKIER
DEMÄNOVKA
BITTER
Likier słowacki

www.ice-full.com.pl

38 %

DEMÄNOVKA
CRANBERRY
Likier słowacki

0,5 L

DEMÄNOVKA
HONEY
Likier słowacki

33 %

0,5 L

MEUKOV
VANILLA
Likier francuski
jest subtelną mieszanką
koniaku i naturalnej
wanilii. Harmonijnie
odzwierciedla idealną
równowagę pomiędzy
długim i delikatnym
aromatem koniaku,
a jedwabistą i mocną
wanilią, oferując nowe
doznania. Najlepiej
delektować się nim
z dodatkiem kostek
lodu lub w koktajlach.

PINAQ
ORIGINAL
Likier holenderski
likier ananasowy z koniaku
VSOP oraz holenderskiej wódki
premium, soku ananasowego
oraz marakui w kolorze złotym
bez zmętnienia. Aromat
ananasa, marakui, miodu
oraz karmelu. W smaku
wyczuwalna mieszanka
owoców tropikalnych, na
początku delikatna słodycz
oraz kwaskowatość, na
zakończeniu rozgrzewający
efekt francuskiego koniaku.

30%

0,7L

17 %

1L

30 %

0,5 L

DOM
BÉNÉDICTINE
Likier francuski
ziołowy produkowany
wg. strzeżonej od wieków
receptury. W skład likieru
wchodzi aż 27 ziół. Likier jest
kupażem różnych destylatów,
leżakuje w dębowych
beczkach.

MEUKOW
XPRESSO
Likier francuski
likier kawowy na
koniaku, którego
gładkość i słodycz
dopełniają bogate
aromaty palonej
kawy, palonego dębu,
gorzkiej czekolady
i gorzkiej pomarańczy.
Wyśmienity zmrożony,
jako koktajl oraz
wyjątkowy dodatek
do deserów.

PINAQ
ROSE
Likier holenderski

40 %

0,7 L

20%

0,7L

17 %

likier ananasowy z koniaku
VSOP oraz holenderskiej wódki
premium, truskawki, maliny,
jabłka z odrobiną aromatu
z róży. Przeźroczysty w kolorze
różowym. W aromacie
wyczuwalna mieszanka
owoców egzotycznych, malin,
truskawki oraz jabłek. W smaku
delikatna mieszanka jagód
zwieńczona nutą wina różanego,
na zakończeniu rozgrzewający
efekt francuskiego koniaku.

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

1L
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LIKIER
PINAQ
COLADA
Likier holenderski
Likier smakowy Pina Colada
o śmietankowo-mlecznej
konsystencji, wykonany
z jamajskiego rumu, wódki
holenderskiej premium
z tropikalnymi nutami marakui.
Wyczuwalne aromaty kokosu,
wanilii, ananasa oraz rumu. Bez
sztucznego posmaku.

AMARULA
MARULA

17 %

1L

17%

Likier RPA
z egzotycznych owoców maruli
na bazie świeżej śmietanki.
Doskonały do kawy, lodów,
deserów i koktajli.

FERNET
BRANCA

0,7 L

39%

Likier włoski
produkowany z ponad
40 ziół na bazie alkoholu
destylowanego z winogron,
znany ze swoich właściwości
prozdrowotnych. Idealny jako
dodatek do kawy.

TOSCHI
FRAGOLI

0,7 L

24 %

Likier włoski
poziomkowy z dodatkiem
całych owoców. Idealny
w połączeniu z Prosecco
oraz do deserów.
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0,7 L

AMARETTO
ROYAL CONTI
Likier włoskl
jest produkowany
z 17 wyselekcjonowanych
ziół, owoców i pestek
moreli. Amaretto ma piękny
bursztynowy kolor. Posiada
aromat palonych migdałów,
zaraz za nim pojawia
się słodycz marcepanu
a następnie lekki posmak
owoców z których przebija
się nutka ziół i przypraw.

AMARULA
VANILLA SPICE
Likier RPA
z egzotycznych owoców maruli
na bazie świeżej śmietanki
z dodatkiem aromatycznej
wanilii z Madagaskaru
i afrykańskiego imbiru.
Doskonały do kawy, lodów,
deserów i koktajli.

LACHS
GOLDWASSER
Likier niemiecki
ziołowy produkowany wg.
tradycyjnej XVI-wiecznej
receptury z ok. 20 różnych
ziół i korzeni z dodatkiem
płatków jadalnego złota.

TOSCHI
MIRTILLI
Likier włoski
jagodowy z dodatkiem
całych owoców. Idealny
w połączeniu z Prosecco
oraz do deserów.

28 %

0,7 L

15,5%

0,7 L

40 %

0,7 L

24%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

LIKIER
TOSCHI
NOCELLO
Likier włoski
orzechowy z orzechów
włoskich i laskowych.
Bardzo aromatyczny,
doskonały do kawy
i deserów.

MOZART
ORIGINAL GOLD
Likier austriacki
o smaku czekolady mlecznej,
słodki, delikatny i aksamitny,
produkowany z naturalnych
składników.

MOZART
STRAWBERRY
Likier austriacki
harmonijna kompozycja
likieru z białej czekolady
i świeżego truskawkowego
smaku. Idealny schłodzony
lub z dodatkiem lodu.

www.ice-full.com.pl

24%

0,7 L

17%

0,5L

produkowany na bazie
anyżu z dodatkiem lukrecji
i aromatycznych ziół
prowansalskich. Podawany jest
z wodą jako aperitif.

Likier austriacki
o smaku czekolady
deserowej,
z dodatkiem dwóch
odmian kakaowca,
produkowany
z naturalnych
składników.

MOZART
CHOCOLATE WHITE
Likier austriacki
o smaku białej
czekolady i wanilii,
niezwykle delikatny,
produkowany
z naturalnych
składników.

17%

0,5L

15%

0,5 L

OUZO 12
15%

0,5 L

PASTIS 51
Likier francuski

MOZART
CHOCOLATE DARK

45 %

0,7L

Wódka grecka
anyżowa destylowana
z dodatkiem ziół. Alkohol
po dodaniu wody staje
się mlecznobiały, co jest
charakterystyczne dla
alkoholi anyżowych.

PIMM’S
NO. 1
Likier brytyjski
na bazie ginu z dodatkiem
przypraw i ekstraktów
z owoców cytrusowych.
Dodawany do drinków
i koktajli .

38%

0,7L

25 %

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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LIKIER
YENI
RAKI

www.ice-full.com.pl

Likier turecki

45%

na bazie destylatu winnego
oraz anyżu, podawany z wodą
co powoduje jego zmętnienie.

0,5 L

RAMAZZOTTI
AMARO
Likier włoski
przepyszny naturalny trunek
wytwarzany z tradycyjnej
mieszanki korzeni, ziół,
skórki pomarańczy i anyżu.
Doskonały czysty, z lodem
lub z dodatkiem napoju
gazowanego.

SHAKER
BLACK COFFEE
Likier czeski
przypomina doskonale znany
zapach świeżo parzonej kawy.
Jest świetnym wyborem
dla ogromnej ilości drinków
a ze względu na swoją jakość
jest również odpowiedni do
bezpośredniego spożycia.

SHAKER
GREEN PEPPERMINT
Likier czeski
o charakterystycznym zielonym
kolorze i orzeźwiającym
miętowym smaku. Doskonały
do wszelkiego rodzaju drinków
i koktajli.
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30%

0,7 L

17 %

0,5 L

17%

0,5L

MANDARINE
NAPOLEON
Likier belgijski
na bazie koniaku, maceratu
z mandarynek z Sycylii oraz
ziół. Nazwę swą zawdzięcza
Napoleonowi Bonaparte.

SAMBUCA
VINCI
Likier włoski
tradycyjny likier włoski
destylowany z dodatkiem
czarnego bzu i anyżu.

SHAKER
BLUE CURACAO
Likier czeski
o orzeźwiającym
smaku pomarańczy
i charakterystycznym
niebieskim kolorze, doskonały
do drinków i koktajli.

SHAKER
TRIPLE SEC
Likier czeski
o smaku i aromacie
soczystych pomarańczy.

38%

0,7 L

40%

0,7 L

17 %

0,5 L

25%

0,5 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

LIKIER
SOUTHERN
COMFORT
Likier Stany Zjednoczone
pochodzący ze Stanów
Zjednoczonych likier na bazie
whisky z dodatkiem owoców
i przypraw.

AMARETTO
DISARONNO
Likier włoski
migdałowy z dodatkiem
maceratu z pestek moreli
i destylatu winnego,
o charakterystycznym smaku.
Idealny do kawy oraz jako
dodatek do ciast, deserów oraz
drinków.

BOLS
BLUE CURACAO
Likier holenderski
o smaku pomarańczowym
idealny do drinków, którym
nadaje charakterystyczną
niebieską barwę i wyśmienity
smak pomarańczy.

BOLS
PEACH
Likier holenderski
o smaku brzoskwiniowym

www.ice-full.com.pl

35%

0,7L

28%

0,7 L

21%

0,7 L

17%

0,7 L

UNICUM
ZWACK
Likier węgierski
produkowany z ponad
40 gatunków ziół, leżakowany
w dębowych beczkach,
o mocnym gorzkim smaku.

AMARETTO
ROMANZA
Likier włoski
migdałowy o słodkim smaku
i lekkiej goryczce. Doskonały
jako składnik ciast, deserów
oraz drinków.

BOLS
CREME DE BANANA
Likier holenderski
smak bananowy z nutą
wanilii i migdałów.

BOLS
PEPPERMINT GREEN
Likier holenderski
o smaku miętowym

40 %

0,7L

20 %

0,7 L

17%

0,7 L

24%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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LIKIER
BOLS
STRAWBERRY
Likier holenderski
o smaku truskawkowym

BAILEYS’
ALMANDE

17%

0,7 L

13%

Likier irlandzki
bezglutenowy, beznabiałowy,
wegański likier na bazie
słynnego irlandzkiego
Baileysa i prawdziwego mleka
migdałowego z odrobiną
wanilii.

BAILEYS’ STRAWBERRY
& CREAM
Likier irlandzki
kremowy likier na bazie
świeżej śmietanki,
soczystych truskawek
i Baileys Original Irish
Cream.

CHARTREUSE
VERTE
Likier francuski
ziołowy produkowany wg.
tradycyjnej receptury przez
mnichów z klasztoru Grande
Chartreuse, na bazie ok.130
ziół i kwiatów.
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0,7 L

17%

0,7 L

BOLS TRIPLE
SEC CURACAO
Likier holenderski
o smaku pomarańczowym

BAILEYS’ RED
VELVET CUPCAKE
Likier irlandzki
aksamitny likier inspirowany
smakiem przepysznej
czekoladowej babeczki na
bazie Baileys Original Irish
Cream z aromatami śmietanki
i lukru.

CHARTREUSE
JAUNE
Likier francuski
ziołowy produkowany wg.
tradycyjnej receptury przez
mnichów z klasztoru Grande
Chartreuse, na bazie ok.130
ziół i kwiatów z dodatkiem
szafranu.

38%

0,7 L

17%

0,7 L

40 %

0,7 L

HPNOTIQ
55 %

0,7 L

Likier francuski
o smaku owoców
egzotycznych na bazie
najwyższej jakości
francuskiej wódki
i koniaku.

17 %

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

LIKIER/WHISKY
LIMONCELLO
CASAL D’EMILIA
Likier włoski
cytrynowy produkowany na
bazie maceratu ze skórek
cytryny. Doskonały z lodem
oraz jako składnik koktajli.

www.ice-full.com.pl

30 %

0,7 L

w której skład
wchodzi mieszanka
whisky słodowych
oraz zbożowych
japońskich
z destylarni
europejskich.

JOHNNIE WALKER
GREEN
Whisky szkocka
to mieszanka whisky
słodowych z różnych
regionów Szkocji, z których
każda dojrzewała
w dębowych beczkach
przez minimum 15
lat. Delikatna o lekko
cytrusowym zapachu
i smaku suszonych
owoców.

JOHNNIE WALKER XR
21YO
Whisky szkocka
to wyjątkowa
edycja powstała dla
uhonorowania nadania
tytułu szlacheckiego
Mistrzowi Aleksandrowi
Walkerowi II przez
samego króla Georga V.
Składa się ze starannie
wyselekcjonowanych
wyjątkowych whisky
z których każda
dojrzewała przez 21 lat.

Likier włoski
o smaku cytrynowym

CHITA SUNTORY
SINGLE GRAIN

AKASHI
Whisky japońska

LUXARDO
LIMONCELLO

40%

0,5 L

43%

0,7 L

40%

1L

Whisky japońska
whisky zbożowa
z destylarni Suntory
dojrzewająca
w beczkach po winie,
sherry i bourbonie.

JOHNNIE WALKER
SWING
Whisky szkocka
to ostatnia whisky
wykreowana przez
Sir Aleksandra
Walkera w 1932 roku,
w nietypowej butelce,
stworzonej specjalne po
to by nie wywracała się
podczas rejsu statkiem.
Ostatnia z logiem
Pana Wędrowniczka
skierowaną w przeciwną
stronę niż obecnie.

MONKEY
SHOULDER
Whisky szkocka
typu blended malt czyli
kombinacja whisky słodowych
z trzech różnych destylarni
z regionu Speyside. Idealna
do różnego rodzaju mixów
i koktajli z delikatnym
posmakiem wanilii.

27 %

0,7 L

43%

0,7 L

40%

0,7 L

40%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WHISKY
OLD CANADA
MCGUINNESS
Whisky kanadyjska
mieszana żytnia whisky
o aksamitnym smaku,
leżakowana od 6 do 8 lat
w beczkach dębowych.

www.ice-full.com.pl

40 %

0,7L

YAMAZAKURA
Whisky japońska
blended wprowadzana
na rynek przez
japońską ﬁrmę
Sasanokawa Shuzo.
Sama nazwa jest
połączeniem dwóch
japońskich terminów
„Yama” oznacza „górę”,
a „Sakura” oznacza
wiśniowe drzewo.

CANADIAN
CLUB
Whisky kanadyjska
dojrzewająca w beczkach
z białego dębu przez okres
minimum 6 lat. Prezentowana
kompozycja idealnie sprawdza
się jako składnik drinków,
a także podawany osobno bez
dodatków.

CROWN
ROYAL
Whisky kanadyjska
stworzona
w 1939 roku dla
uczczenia wizyty
króla Jerzego VI
i królowej Elżbiety
w Kanadzie.
W smaku nuty
dębu i wanilii.
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40

%

0,5 L

40%

0,7L

40 %

0,7L

PIPERS
CLAN
Whisky szkocka

40%

whisky typu blended,
doskonała do tworzenia
drinków i koktajli.

0,7L

BIG BEN
Whisky szkocka
whisky mieszana typu special
reserve w charakterystycznej
butelce w kształcie wieży Big
Ben, jednej z najsłynniejszych
londyńskich atrakcji.

CANADIAN
CLUB 12 YO

40%

0,5 L

Whisky kanadyjska

40%

dojrzewająca w beczkach
z białego dębu przez okres
12 lat.

0,7 L

CROWN
ROYAL
Whisky kanadyjska
stworzona
w 1939 roku dla
uczczenia wizyty
króla Jerzego VI
i królowej Elżbiety
w Kanadzie.
W smaku nuty
dębu i wanilii.

40 %

1L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WHISKY

www.ice-full.com.pl

JACK DANIEL’S
GOLD NO. 27

ENSO
Whisky japońska
mieszana whisky zbożowa
wyselekcjonowana przez
ﬁrmę Kiyokawa dojrzewająca
w amerykańskich beczkach
dębowych.

JOHN WALKER & SONS
KING GEORGE V
Whisky szkocka
upamiętniająca
przyznanie ﬁrmie
w 1934 r. miana
oﬁcjalnego dostawcy
dworskiego przez
króla Jerzego V. Jest
to mieszanka whisky
wyłącznie z destylarni
działających za
panowania króla
Jerzego V np. Port
Elen.

BOWMORE
12YO
Whisky szkocka
12-letnia whisky single
malt z wyspy Islay,
dobrze zbalansowana
o aromacie dymu
torfowego, cytrusów
i wanilii.

BOWMORE THE
DEVIL’S CASK
DOUBLE
Whisky szkocka
stworzona
w 1939
roku dla
ingle
single
malt
malt
uczczenia wizyty
dojrzewająca
króla
Jerzego
w
beczkach
poVI
i królowej
Elżbiety
sherry
Oloroso
Kanadzie.
iwPedro
Ximenez
Ximenez.
W smaku nuty
dębu i wanilii.

40%

0,7

Whiskey amerykańska

L

leżakowana
w beczkach dębowych,
ﬁniszowana
w beczkach ze złotego
klonu, ﬁltrowana
dwukrotnie przez
węgiel z drewna
klonowego.

ARDBEG
10YO

43%

Whisky szkocka

0,7L

whisky single malt z Islay,
dojrzewająca przez 10 lat
w dębowych beczkach,
uchodząca za jedną
z najbardziej torfowych,
dymnych, bardzo złożona.

BOWMORE
LEGEND

40%

Whisky szkocka

0,7 L

56,7%

0,7

L

whisky single malt
z wyspy Islay,
dojrzewająca
w beczkach po
bourbonie o aromacie
dymu torfowego,
cytrusów i miodu.

BOWMORE VAULT
EDITION FIRST
RELEASE
Whisky szkocka
single malt dojrzewająca
w słynnym Vaults No.1,
najstarszym szkockim
magazynie leżakowym,
poświęcona słonej
atlantyckiej bryzie.

40%

0,7L

46%

0,7 L

40 %

0,7L

51,5%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WHISKY
CARDHU
12YO
Whisky szkocka
12-letnia szkocka
whisky single malt
z regionu Speyside
dojrzewająca
w dębowych
beczkach, bardzo
klasyczna z aromatem
dębu, miodu i wanilii.

COMPASS BOX
MYTHS & LEGEND II
Whisky szkocka
mieszanka różnych single
malt whisky z destylarni
Glen Elgin leżakowanych
w amerykańskich dębowych
beczkach.

GLEN
KIRK
Whisky szkocka
whisky single malt z regionu
Speyside, dojrzewająca
w dębowych beczkach.
Lekka, łagodna o słodkawym
bukiecie.

GLEN KIRK
12YO
Whisky szkocka
whisky single malt
z regionu Speyside,
dojrzewająca przez
12 lat w dębowych
beczkach. Lekka, łagodna
o słodkawym bukiecie
i kremowym ﬁniszu.
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40%

0,7L

46%

0,7 L

40%

0,7 L

40 %

0,7L

COMPASS BOX
MYTHS & LEGEND I
Whisky szkocka
limitowana edycja whisky
single malt o delikatnym
kremowym, lekko owocowym
charakterze.

COMPASS BOX
MYTHS & LEGEND III
Whisky szkocka
mieszanka kilku dojrzałych
whisky single malt
głównie z destylarni
Glen Elgin leżakowanych
w amerykańskich dębowych
beczkach.

GLEN KIRK
8YO
Whisky szkocka
whisky single malt z regionu
Speyside, dojrzewająca przez
8 lat w dębowych beczkach.
Lekka, łagodna o słodkawym
bukiecie.

GLEN
PARKER
Whisky szkocka
whisky single malt z regionu
Speyside, przygotowana
tradycyjną metodą. Delikatnie
torfowa, łagodna w smaku
o słodowym aromacie.

46%

0,7 L

46%

0,7 L

40%

0,7 L

40%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WHISKY
GLENMORANGIE
BACALTA
PRIVATE EDITION
Whisky szkocka
Aromat moreli,
pomarańczy,
mandarynek. Smak
owocowy z nutą
słodową.

www.ice-full.com.pl

46%

0,7L

KNOCKANDO
15YO
Whisky szkocka
15-letnia whisky single
malt z regionu Speyside
dojrzewająca w beczkach po
bourbonie i po sherry, delikatna,
o owocowym smaku z nutami
orzechów, przypraw, dębu.

KNOCKANDO
21YO
Whisky szkocka
21-letnia whisky
single malt z regionu
Speyside dojrzewająca
w beczkach po
bourbonie i po sherry.
Dojrzała, o bogatym
aromacie owoców
cytrusowych, przypraw
i dębu.

LAPHROAIG
10YO
Whisky szkocka
10-letnia whisky single
malt z wyspy Islay,
bardzo wytrawna
o intensywnie torfowym
smaku z nutą solanki,
fenolu i wanilii.

43%

0,7L

43%

0,7L

40%

0,7 L

KNOCKANDO
12YO
Whisky szkocka
12-letnia whisky single
malt z regionu Speyside
dojrzewająca w beczkach
po bourbonie i po sherry.
Delikatna, o owocowym
smaku z nutami orzechów,
miodu i dębu.

KNOCKANDO
18YO
Whisky szkocka
18-letnia whisky single
malt z regionu Speyside
dojrzewająca m.in.
w beczkach po sherry,
delikatna, o owocowym
smaku z nutami orzechów,
wanilii, dębu.

LAGAVULIN
16YO
Whisky szkocka
klasyczna 16-letnia
whisky single malt
z wyspy Islay,
dojrzewająca
w beczkach po
bourbonie i sherry
o mocnym aromacie
dymu torfowego.

TOMATIN
LEGACY
Whisky szkocka
single malt
dojrzewający
w beczkach
ze świeżego
dębu oraz po
bourbonie.

43%

0,7L

43%

0,7L

43%

0,7L

43%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WHISKY
TALISKER
10YO
Whisky szkocka
klasyczna whisky single
malt pochodząca z wyspy
Skye o intensywnym
aromacie dymu
torfowego z nutą słonej,
morskiej bryzy.

TALISKER
SKYE
Whisky szkocka
whisky single malt
pochodząca z wyspy Skye
dojrzewająca w beczkach
z dębu amerykańskiego,
o słodkim aromacie dymu
torfowego z nutą pieczonych
jabłek i przypraw.

TULLIBARDINE 225
SAUTERNES FINISH
Whisky szkocka
whisky single malt
z regionu Highland
dojrzewająca w beczkach
po bourbonie, ﬁniszowana
przez 12 miesięcy w 225
litrowych beczkach po
słodkim francuskim winie
Sauternes.

TULLIBARDINE 500
SHERRY FINISH
Whisky szkocka
whisky single malt
z regionu Highland
dojrzewająca w beczkach
po bourbonie. Finiszowana
przez 12 miesięcy w 500
litrowych beczkach po
hiszpańskim sherry.
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45,8%

0,7L

45,8%

0,7

L

43%

0,7L

43%

0,7L

TALISKER
PORT RUIGHE
Whisky szkocka
whisky single malt
pochodząca z wyspy
Skye, dojrzewająca
w beczkach
z europejskiego
i amerykańskiego dębu,
ﬁniszowana w beczkach
po winie porto co dodaje
jej nuty owocowej
słodyczy.

TALISKER
STORM
Whisky szkocka
whisky single malt
pochodząca z wyspy
Skye, dojrzewająca
w silnie wypalonych
beczkach z dębu
amerykańskiego, co
sprawia, że jest bardziej
intensywna, pikantna,
mocno dymna.

TULLIBARDINE 228
BURGUNDY FINISH
Whisky szkocka
whisky single malt
z regionu Highland
dojrzewająca w beczkach
po bourbonie, ﬁniszowana
przez 12 miesięcy w 228
litrowych beczkach po
burgundzkim winie Chateau
de Chassagne Montrachet.

TULLIBARDINE
SOVEREIGN
Whisky szkocka
single malt
dojrzewająca
w beczkach po
bourbonie.

45,8%

0,7L

45,8%

0,7L

43%

0,7L

43%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WHISKY
GLENFARCLAS
10YO
Whisky szkocka
10-letnia whisky
single malt z regionu
Speyside dojrzewająca
w beczkach po sherry,
o wyczuwalnym
aromacie owoców,
orzechów i przypraw.

GLENFARCLAS
18YO
Whisky szkocka
18-letnia whisky single
malt z regionu Speyside
dojrzewająca w beczkach
po sherry, o świeżym
aromacie z lekką nutą
sherry, miodu, cytrusów
i orzechów.

GLENFARCLAS
30YO
Whisky szkocka
30 lat leżakował
w beczkach
po bourbonie i po
sherry, z bogatą paletą
aromatów, w której
wyczuwalne są
słodkie nuty dojrzałych
owoców i rodzynek,
dębina i ostrzejsze
akcenty przypraw
korzennych.

GLEN
RANOCH
Whisky szkocka
whisky single malt z regionu
Highland, przygotowana
tradycyjną metodą. Delikatna,
słodowa o świeżym,
owocowym aromacie.

www.ice-full.com.pl

40%

0,7L

43 %

GLENFARCLAS
12YO
Whisky szkocka
12-letnia whisky single
malt z regionu Speyside
dojrzewająca w beczkach
po sherry, o bogatym
aromacie sherry, miodu,
orzechów z nutą dymu.

GLENFARCLAS
25YO
Whisky szkocka
aromat moreli,
rodzynek.
Smak sherry,
migdałowy.

1L

43%

GLENFARCLAS
40YO

1L

43 %

0,7L

43 %

Whisky szkocka

43 %

0,7L

40-letnia whisky
single malt
z regionu Speyside.

0,7L

ISLE OF JURA
10YO
40%

0,7

L

Whisky szkocka
10-letnia whisky
single malt
pochodząca
z wyspy Jura,
dojrzewająca
w beczkach
po bourbonie
o aromacie
słodu, owoców
i przypraw.

40%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

17

WHISKY/BOURBON
ISLE OF JURA
SUPERSTITION
Whisky szkocka
whisky single malt
pochodząca z wyspy
Jura. W jej skład
wchodzą zarówno
destylaty łagodne
jak również mocno
torfowe. Najstarsze
dojrzewały przez
21 lat.

TAMDHU BATCH
STRENGHT NO. 3
Whisky szkocka
speyside single
malt dojrzewająca
w beczkach po sherry.

FINLAGGAN
ORIGINAL PEATY
Whisky szkocka
whisky single malt
butelkowana przez niezależną
szkocką ﬁrmę The Vintage
Malt Whisky Co. W jej skład
wchodzą destylaty jęczmienne
z gorzelni na wyspie Islay.

KNOB
CREEK
Bourbon amerykański
whiskey produkowana
w stanie Kentucky. W jej
skład wchodzą 9 letnie
destylaty dojrzewające
w nowych, wypalanych
beczkach. Znajdziemy
w niej nuty kukurydzy,
miodu, suszonych
owoców.
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43%

0,7

L

58,3%

0,7L

AN CNOC
12YO
Whisky szkocka
12-letnia whisky single malt
z regionu Highland, delikatna,
owocowa, o aromacie miodu
i cytryny.

TAMNAVULIN
DOUBLE CASK
Whisky szkocka
single malt whisky
z regionu Speyside,
dojrzewająca
w beczkach dębowych
oraz w beczkach po
sherry.

40%

0,7L

40%

0,7 L

BULLEIT
40%

0,7 L

50%

0,7L

Bourbon amerykański
charakteryzujący się
30-procentową zawartością
żyta w recepturze. W 2012 roku
whiskey ta zdobyła złoty medal
w San Francisco podczas
World Spirits Competition.

MAKER’S
MARK
Bourbon amerykański
popularny bourbon
z Kentucky. W recepturze obok
kukurydzy i słodu jęczmiennego
użyta została pszenica
zamiast żyta, nadająca całości
zdecydowanie łagodniejszego
charakteru.

45%

0,7 L

45%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

BOURBON/GIN
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PENNYPACKER
Bourbon amerykański
whiskey z Kentucky.
Produkowany jest z kukurydzy,
jęczmienia i żyta. Dojrzewa
przez 3 lata w świeżych
dębowych beczkach uprzednio
wypalonych od wewnątrz
co nadaje mu delikatnych
akcentów wanilii oraz karmelu.

BLOSSOM DISTILED
PEACH GIN
Gin brytyjski
dojrzewający w beczkach po
koniaku Meukow, z dodatkiem
maceratu ze skórek cytryny
oraz destylatem z brzoskwiń.

BLOSSOM LONDON
DRY GIN
Gin brytyjski
destylowany jest z 20
starannie wyselekcjonowanych
roślin. Inspiracją dla jego
twórców była zapierająca
dech w piersiach ﬂora Parku
Narodowego Sierra Mariola
w Hiszpanii. Ma wyjątkowy
smak, a jego degustacja jest
jak wyjątkowa przygoda.
Delikatny i subtelny z nutami
cytrusów, łagodnych ziół
i świeżą gorzkością jałowca.

PINK
47
Gin brytyjski
destylowany czterokrotnie
z dodatkiem 12 ziół
pochodzących z czterech
stron świata, w unikalnej
butelce przypominającej
kształtem legendarny
różowy diament
Khavaraya, który był
inspiracją podczas
projektów.

40%

0,7

L

45%

0,7L

44%

0,7L

WOODFORD RESERVE
DISTILLER’S SELECT
Bourbon amerykański
bourbon z gorzelni
w hrabstwie Woodford
w Kentucky. Produkowany
z kukurydzy z domieszką
żyta i słodu jęczmiennego,
dojrzewający przez ok.
7 lat w wypalonych
beczkach dębowych.

BLOSSOM GIN
GRAND RESERVA
Gin brytyjski
oparty jest na hiszpańskim
alkoholu zbożowym i siedmiu
składnikach botanicznych, które
destylowane są tradycyjną
metodą w miedzianych
alembikach.

JODHPUR
GIN
Gin
London dry gin
inspirowany Indiami,
zawierający składniki
roślinne takie jak skórka
kolendry, pomarańczy,
cytryny i grejpfruta oraz
arcydzięgiel z Saksonii
i Belgii.

43,2%

0,7L

40%

0,7L

43%

0,7L

TANQUERAY
47%

0,7L

Gin brytyjski
historia ginu sięga 1838 roku,
kiedy to Charles Tanqueray
opracował jego recepturę,
która pozostaje niezmieniona
do dziś. Destylowany jest
z dodatkiem jałowca, kolendry,
arcydzięgla i lukrecji.

47,3%

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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GIN/CALVADOS/RUM
TANQUERAY
NO. TEN
Gin brytyjski
nazwa pochodzi od tzw. „małej
dziesiątki”, czyli niewielkiego
500- litrowego alembiku,
w którym jest on destylowany
z dodatkiem świeżych
jagód jałowca, grejpfruta,
pomarańczy, limonki i ziół.

CALVADOS
PAPIDOUX VSOP
Calvados francuski
pochodzący z Normandii
wytrawny trunek destylowany
z cydru jabłkowego,
dojrzewający w dębowych
beczkach.

ADMIRAL RODNEY
EXTRA OLD RUM
Rum karaibski
pochodzący z wyspy
St. Lucia z destylatów
dojrzewających ok.
12 lat.

ADMIRAL RODNEY
HMS PRINCESSA
Rum karaibski
ma głęboki mahoniowy
kolor oraz aromat słodkich
rodzynek z nutą wanilii
i tytoniu. Smak słodki
z intensywnym brązowym
cukrem, nutą crèmu brulee
zbalansowany wytrawnym
dębem.

20

www.ice-full.com.pl

47,3%

0,7

L

40%

0,7L

40%

0,7L

40%

0,7L

CALVADOS
PAPIDOUX FINE
Calvados francuski
pochodzący z Normandii
wytrawny trunek destylowany
z cydru jabłkowego,
dojrzewający w dębowych
beczkach.

CALVADOS
PAPIDOUX XO
Calvados francuski
pochodzący z Normandii
wytrawny trunek destylowany
z cydru jabłkowego,
dojrzewający w dębowych
beczkach.

ADMIRAL RODNEY
HMS FORMIDABLE
Rum karaibski
ma intensywny ciemny
złoty kolor z nutą
miodowych owoców,
rodzynek, przypraw
i wanilii. Wyczuwalne
soczyste słodkie rodzynki
z posmakiem dębu.

ADMIRAL RODNEY
HMS ROYAL OAK
Rum karaibski
ma jasny bursztynowy
kolor z nutą śliwek,
rodzynek, prażonego dębu
i tropikalnych przypraw.
W smaku wyczuwalne
słodkie rodzynki, tytoń
i czekolada z nutą wanilii
i dębu.

40%

0,7 L

40%

0,7 L

40%

0,7L

40%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

RUM
CACIQUE
RON ANEJO
Rum
pochodzący z Wenezueli
rum dojrzewający
w beczkach dębowych.

DEADHEAD DARK
CHOCOLATE RUM
Rum meksykański
pochodzący
z Meksyku
w butelce
o kształcie
skurczonej
głowy małpy,
dojrzewający przez
5 lat o bogatym
aromacie
czekolady, wiśni
i masła.

EMPEROR
HERITAGE
Rum
pochodzący
z Mauritiusa,
destylowany z soku
z trzciny cukrowej
i melasy.

J.M RUM JOYAU
MACOUBA LIMITED
EDITION MARTYNIKA
Rum francuski
charakteryzuje go słodki
zapach kwiatu trzciny
cukrowej, miodu i limonki,
ustępujący nutom białego
pieprzu i kwiatowych nut
w ustach. Degustacja kończy
się nutami anyżu i kwiatów,
które dodają złożoności temu
białemu rolniczemu rumowi,
aby powiększyć tradycyjny
Martinican Ti’Punch!

www.ice-full.com.pl

37,5%

0,7

L

DEADHEAD
RUM 6YO
Rum meksykański
pochodzący z Meksyku,
w charakterystycznej butelce,
przypominającej Tsantsa
- głowę wroga skurczoną
podczas specjalnego
rytuału. Rum dojrzewa przez
6 lat w beczkach z dębu
europejskiego.

40%

0,7L

DON PAPA
35%

0,7 L

40%

0,7L

51,8%

0,7L

Rum ﬁlipiński
pochodzący z Filipin
rum, którego nazwa
jest hołdem dla XIX
wiecznego bojownika
o uwolnienie Filipin
spod władzy
hiszpańskiej znanemu
jako Papa Isio.

J.M WHITE
RUM MARTYNIKA
Rum francuski
jego smak poprzedzony jest
bukietem białego pieprzu i lilii,
który ustępuje ananasom,
malinom i ciepłym herbatnikom
w ustach i powoli przechodzi
w długi i wytrawny ﬁnisz.
Serwowanie: Idealny do koktajli
Ti Punch i Daiquiri.

J.M RUM GOLD
RUM MARTYNIKA
Rum francuski
ma bogaty smak trzciny
cukrowej o pięknej lepkości
na podniebieniu. Bogaty
złoty kolor jest rezultatem
naturalnego dojrzewania
w beczkach po bourbonie
przez co najmniej 12 miesięcy.
Wyczuwalne aromaty palonego
cukru, pralin i łuski kokosowej
z miękkim, wytrawnym, średniopełnym smakiem prażonego
nugatu i liścia bananowca.

40%

0,7L

50%

0,7L

50%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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RUM/TEQUILA
J.M V.S.O.P RUM
MARTYNIKA
Rum francuski
bogactwo nugatów
o aromatach cynamonu
i goździków, smaku
przyprawionego masła
i cytrynowego tofﬁ. Jego
pełny i intensywny smak
sprawia, że jest to idealny
trunek do picia w czystej
postaci z kostką lodu lub
w koktajlach.

J.M CUVEE 1845
RUM MARTYNIKA
Rum francuski
ten wyjątkowy trunek
to owoc połączenia
rumu rolniczego
dojrzewającego
minimum
10 lat w opalonej
dębowej beczce.
Posiada dominujący
aromat świątecznych
przypraw, pieprzu,
kolendry i pierników
ze szczyptą wanilii.

SIX
SAINTS

43%

0,7L

42%

0,7L

41,7%

Rum karaibski
pochodzący
z Grenady,
dojrzewający
w beczkach
po bourbonie co
nadaje mu aromatu
wanilii i owoców
tropikalnych.

JOSÉ CUERVO
1800 REPOSADO
Tequila meksykańska
ultra premium, z destylatów
dojrzewających przez około
12 miesięcy w beczkach
dębowych.
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0,7L

38%

0,7L

J.M X.O RUM
MARTYNIKA
Rum francuski
miedziany ton poprzedza
wspaniały smak rumu
na podniebieniu. Ma
bogaty bukiet prażonych
orzechów, cytryny i szałwii,
co stanowi dopełnienie
słodkiego ciasta oraz
smaków mango i marakui.
Wyczuwalnie akcentuje
biały pieprz, cynamon
i gałkę muszkatołową.

KRAKEN
BLACK SPICED
Rum amerykański
pochodzący z Wysp
Karaibskich leżakowany
w dębowych beczkach.
Mieszany z dodatkiem
przypraw, o ciemnej barwie
i bogatym smaku.

JOSÉ CUERVO
1800 BLANCO

45%

0,7L

40%

0,7L

Tequila meksykańska

38%

destylowana w stu
procentach z błękitnej
agawy.

0,7L

KAH TEQUILA
ANEJO
Tequila meksykańska
gama tequili w ręcznie
malowanych butelkach
inspirowanych
świętem obchodzonym
w Ameryce Południowej
ku czci umarłych. Anejo
dojrzewa przez 2 lata
w beczkach z dębu
amerykańskiego.

40%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

TEQUILA/WÓDKA
KAH TEQUILA
BLANCO
Tequila meksykańska
gama tequili w ręcznie
malowanych butelkach
inspirowanych
świętem obchodzonym
w Ameryce Południowej
ku czci umarłych.

MEZCAL
GUSANO ROJO
Tequila meksykańska
trunek meksykański, który
w odróżnieniu od tequili
produkowany jest z różnych
gatunków agaw i dodatkowo
zawiera w butelce larwę owada
żerującego na agawie.

SIERRA
SILVER
Tequila meksykańska
najlepiej sprzedająca się
tequila na świecie.

3 KILOS
GOLD
Wódka holenderska
wódka produkowana w Holandii
z najwyższej jakości pszenicy,
pięciokrotnie destylowana,
w charakterystycznej butelce
w kształcie sztabki złota.

www.ice-full.com.pl

40%

0,7L

38%

KAH TEQUILA
REPOSADO
Tequila meksykańska
gama tequili w ręcznie
malowanych butelkach
inspirowanych świętem
obchodzonym
w Ameryce Południowej
ku czci umarłych.
Reposado leżakuje przez
okres 10 miesięcy
w beczkach z dębu
francuskiego.

SIERRA
REPOSADO
Tequila meksykańska

0,7L

38%

0,7L

40%

1L

55%

0,7L

38%

0,7L

3 KILOS
COCONUT
Wódka holenderska

37,5%

powstała dzięki połączeniu
najwyższej klasy alkoholu
ultra Premium z wyciągiem
ze świeżych orzechów
kokosowych. Charakteryzuje
się bardzo łagodnym smakiem,
z nutą kokosa i aromatem
orzecha kokosowego.
Wódka przeszła pięciokrotną
destylację i ﬁltrację.

3 KILOS
SILVER
Wódka holenderska

1L

40%

bezglutenowa destylowana
z buraka cukrowego.

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

1L
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BAIKAL
40%

Wódka rosyjska
to wódka klasy super
premium produkowana na
bazie krystalicznie czystej
wody z rosyjskiego jeziora
Bajkał. Trunek ten wyróżnia
się wyjątkowo delikatnym,
eleganckim smakiem oraz
zrównoważonym i subtelnym
aromatem. Dzięki wielokrotnej
destylacji wódka jest
wyjątkowo miękka i subtelna.

BAIKAL
HONEY&PEPPER
Wódka rosyjska
produkowana z naturalnej
wody z jeziora Bajkał.
Czerwone papryczki chili
oraz miód tworzą eleganckie
i niepowtarzalne połączenie.
Dodatkowym atutem trunku
jest znajdująca się w butelce
papryczka chili.

BAIKAL
ICE

0,5L

tajemnica jego nadzwyczajnego
smaku wynika z kilku cech.
Po pierwsze czysta, bardzo
bogata w tlen woda jeziora
Bajkał, która pobierana jest
z głębokości 500 metrów,
a następnie chłodzona bardzo
delikatnie, aż przybiera struktury
krystaliczne. Następnie trunek
jest raﬁnowany melisą i zieloną
herbatą.

40%

0,5L

0,7L

DQ

wyprodukowana
z najłagodniejszej
wody jeziora Bajkał
oraz dziko rosnącej
żurawiny.

38%

0,5L

Wódka rosyjska
tajemnica jego nadzwyczajnego
smaku wynika z kilku cech. Po
pierwsze czysta, bardzo bogata
w tlen woda jeziora Bajkał, która
pobierana jest z głębokości 500
metrów, a następnie chłodzona
bardzo delikatnie, aż przybiera
struktury krystaliczne. Następnie
trunek jest raﬁnowany melisą
i zieloną herbatą.

BAIKAL
PINE NUT
Wódka rosyjska
orzechy do tej nalewki wybrane
są z najlepszych szyszek
sosnowych. Produkowana
z naturalnej wody z jeziora Bajkał,
naparu alkoholowego szyszek
sosnowych, cukru i naturalnego
miodu. Wódka o jasnobrązowym
kolorze, ostrym smaku
i przyjemnym, pikantnym
aromacie cedru. Dodatkowym
atutem trunku jest dodanie do
butelki 24 orzeszków piniowych.

40%

0,5L

38%

0,5L

FUCKOFF

Wódka szwedzka
destylowana z najwyższej
jakości pszenicy ozimej.
Wewnątrz butelki umieszczony
jest aluminiowy pręt, który
sprawia, że po schłodzeniu
utrzymuje on niską temperaturę
wódki.
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Wódka rosyjska

BAIKAL ICE

40%

Wódka rosyjska

BAIKAL
CRANBERRY

40%

1L

Wódka niemiecka
czysta wódka produkowana
w Niemczech. Idealna
schłodzona, czysta oraz do
drinków i koktajli.

40%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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KLENOVAYA
W SKÓRZE
Wódka białoruska
destylowana jest
na bazie najwyższej
jakości spirytusu
zbożowego
z dodatkiem soku
z klonu. Łączy ona
narodowe tradycje
producji wódki bazujące
na starych recepturach
z wykorzystaniem
najnowocześniejszej
technologii.

BEREZOVAYA
W SKÓRZE

40%

1L

KARAFKA
CARYCY
Wódka białoruska
skład wódki został
wzbogacony o kwiat
lipy, chleb pszenny,
miód.

to unikalna, opatrzona
oryginalną butelką wódka,
produkowana na terenie
Białorusi.

40%

1L

KARAFKA
LAZUROWA

40%

0,5L

KARAFKA
SZLACHCICA
Wódka białoruska

Wódka białoruska
destylowana jest
na bazie najwyższej
jakości spirytusu
zbożowego z dodatkiem
soku z brzozy. Łączy
ona narodowe
tradycje produkcji
wódki bazujące na
starych recepturach
z wykorzystaniem
najnowocześniejszej
technologii.

Wódka białoruska
skład wódki został
wzbogacony o kwiat
lipy, chleb pszenny,
miód.

40%

0,5L

HLEBNIKOV

40%

0,5L

Wódka białoruska
jest produktem
wysokiej jakości
destylowanym
według unikalnej
formuły pod
okiem wybitnych
specjalistów. Cechą
tego produktu jest to,
że produkcja odbywa
się w pomieszczeniu
w którym rozbrzmiewa
muzyka klasyczna - ma
ona pozytywny wpływ
na strukture wody,
co nadaje niezwykle
łagodny smak.

40%

0,5L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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PETROVSKAIA
PLATINUM
Wódka rosyjska
produkowana z wysokiej
jakości naturalnych
składników, najwyższej
jakości alkoholu
z ziaren pszenicy oraz
krystalicznie czystej
wody. Poddana
siedmiokrotnej ﬁltracji,
oczyszczana przez
srebne ﬁltry - gwarantuje
to nieskazitelną czystość
oraz delikatność smaku.
Posiada tradycyjny smak
i aromat, charakteryzuje
się ciepłym ﬁniszem.

PETROVSKAIA PLATINUM
W KARTONIE

40%

0,5L

SŁOWIAŃSKA
PSZENICA
Wódka białoruska
wyprodukowana z wysokiej
klasy alkoholu zbożowego
oraz naturalnej, łagodnej
wody. Zastosowana ﬁltracja
perłowa zapewnia delikatny,
aksamitny i niepowtarzalny
smak. Butelka innowacyjna,
elegancka z cienkiego
niebieskiego szkła jak taﬂa
wody, na którą spada kropla
i tworzy mieniące się coraz
większe kręgi. To idealny
produkt na wesela oraz
inne uroczystości, biesiady.

posiada pełny smak
o czystym i słodkim
wykończeniu. Trunek
wyprodukowany
z rektyﬁkowanego
alkoholu kategorii
Lux, zmiękczonej
wody i mleka o niskiej
zawartości tłuszczu.
Mleko oczyszcza
wódkę ze wszystkich
zanieczyszczeń
chemicznych.
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40%

1,75L

SŁOWIAŃSKA
ŻYTNIA

40%

0,5L

ZERNOFF
NA MOLOKE
Wódka mołdawska

Wódka rosyjska
produkowana z wysokiej
jakości naturalnych
składników, najwyższej
jakości alkoholu
z ziaren pszenicy oraz
krystalicznie czystej
wody. Poddana
siedmiokrotnej ﬁltracji,
oczyszczana przez
srebne ﬁltry - gwarantuje
to nieskazitelną czystość
oraz delikatność smaku.
Posiada tradycyjny smak
i aromat, charakteryzuje
się ciepłym ﬁniszem.

Wódka białoruska
wyprodukowana z wysokiej
klasy alkoholu zbożowego
oraz naturalnej, łagodnej
wody. Zastosowana ﬁltracja
diamentowa zapewnia
delikatny, aksamitny i
niepowtarzalny smak.
Butelka innowacyjna,
elegancka z cienkiego
niebieskiego szkła jak taﬂa
wody, na którą spada kropla
i tworzy mieniące się coraz
większe kręgi. To idealny
produkt na wesela oraz
inne uroczystości, biesiady.

40%

0,5L

ZERNOFF VODKA
ORIGINAL

40%

0,5L

Wódka mołdawska
w produkcji wódki
wykorzystuje
się innowacyjną
technologię opartą na
połączeniu kiełkujących
ziaren zbóż owsa,
jęczmienia, ryżu,
pszenicy i żyta.

40%

0,5L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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ZERNOFF VODKA
ORIGINAL
Wódka mołdawska

w produkcji wódki
wykorzystuje się
innowacyjną technologię
opartą na połączeniu
kiełkujących ziaren zbóż
owsa, jęczmienia, ryżu,
pszenicy i żyta.

ZERNOFF VODKA
SILVER

40%

0,2L

ZERNOFF VODKA
PSZENICZNA
Wódka mołdawska

do produkcji wódki
wybrane zostały
najwyższej klasy
odmiany zboża,
a dzięki zastosowaniu
tradycyjnym metod
produkcji wódka posiada
doskonały, klasyczny,
gładki smak.

wyprodukowana
została z wysokiej
jakości odmian żyta
o smaku i zapachu
świeżego chleba
żytniego. Jest to wódka
z bogatą tradycją, która
do dziś produkowana
jest w klasyczny sposób
z wykorzystaniem
nowych technologii.

40%

0,5L

ZERNOFF VODKA
PSZENICZNA

40%

0,5L

ZERNOFF VODKA
ŻYTNIA
Wódka mołdawska

Wódka mołdawska

czysta wódka,
produkowana
przez najbardziej
zaawansowaną
technologię
oczyszczania wody
z wzbogaconymi
kationami srebra.

Wódka mołdawska

do produkcji wódki
wybrane zostały
najwyższej klasy
odmiany zboża,
a dzięki zastosowaniu
tradycyjnym metod
produkcji wódka posiada
doskonały, klasyczny,
gładki smak.

40%

0,2L

ZERNOFF VODKA
ŻYTNIA

40%

0,5L

Wódka mołdawska
wyprodukowana
została z wysokiej
jakości odmian żyta
o smaku i zapachu
świeżego chleba
żytniego. Jest to
wódka z bogatą
tradycją, która do dziś
produkowana jest
w klasyczny sposób
z wykorzystaniem
nowych technologii.

40%

0,2L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
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WÓDKA
NARDELLI
GRAPPA
Włoski destylat z winogron
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40%

0,7L

LEGEND OF
KREMLIN
Wódka rosyjska
super-premium, która
powstaje w miedzianych
kadziach w procesie
pięciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana jest przez ﬁltry
wykonane z marmuru,
srebra i platyny, które
zapewniają niezrównaną
czystość.

LEGEND OF KREMLIN KSIĄŻKA
CZERWONA
Wódka rosyjska
super-premium, która
powstaje w miedzianych
kadziach w procesie
pięciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana jest przez ﬁltry
wykonane z marmuru,
srebra i platyny, które
zapewniają niezrównaną
czystość.

LUXURY PRECIOUS
VODKA
Wódka kanadyjska
najwyższej jakości wódka
z pszenicy ozimej,
poddawana procesowi
sześciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana przez aktywny
węgiel.

40%

0,7 L

40%

0,7 L

40%

0,05L

GREEN
MARK
Wódka rosyjska

38%

tradycyjna wódka klasy
premium wytwarzana na
bazie pszenicy
i krystalicznie czystej
wody. Jej nazwa odnosi
się do znaku jakości, który
nadawany był w Rosji
produktom spirytusowym
najwyższej jakości na
początku XX wieku.

LEGEND OF KREMLIN KSIĄŻKA
CZARNA
Wódka rosyjska
super-premium, która
powstaje w miedzianych
kadziach w procesie
pięciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana jest przez ﬁltry
wykonane z marmuru,
srebra i platyny, które
zapewniają niezrównaną
czystość.

LEGEND OF KREMLIN
KSIĄŻKA ZŁOTA
Wódka rosyjska
super-premium, która
powstaje w miedzianych
kadziach w procesie
pięciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana jest przez ﬁltry
wykonane z marmuru,
srebra i platyny, które
zapewniają niezrównaną
czystość.

LUXURY PRECIOUS
VODKA
Wódka kanadyjska
najwyższej jakości
wódka z pszenicy
ozimej, poddawana
procesowi
sześciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana przez aktywny
węgiel. Atrakcyjna
butelka z dodatkiem
szlachetnego kamienia.

1L

40%

0,7 L

40%

0,7 L

40%

0,7L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WÓDKA/ABSINTHE
PRECIOUS
VODKA
Wódka kanadyjska
w 100% organiczna, najwyższej
jakości wódka z pszenicy
ozimej, poddawana procesowi
sześciokrotnej destylacji,
ﬁltrowana przez aktywny
węgiel.

RUSSIAN STANDARD
PLATINUM VODKA

www.ice-full.com.pl

40%

SKYY
VODKA
40%

pszeniczna wódka wielokrotnie
destylowana m.in. przez ﬁltry
srebra.

0,5

Wódka rosyjska
klasy premium trzykrotnie
destylowana i dziesięciokrotnie
ﬁltrowana dla uzyskania
niepowtarzalnego smaku
i najlepszej jakości na
światowym poziomie.

ABSINTHE
NATURELLE
Absynt czeski
absynt marki premium,
naturalny, produkowany
w specjalnej technologii,
bez dodatku sztucznych
barwników. Na dnie
butelki znajdziemy
owoce kolendry, które
dodatkowo wzmacniają
jego oryginalny charakter
nie wpływając jednakże
na smak.
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Wódka rosyjska
pszeniczna wódka wielokrotnie
destylowana m.in. przez ﬁltry
srebra z dodatkiem ekstraktu
z żeńszenia syberyjskiego.

1L

Wódka rosyjska

SMIRNOFF BLUE
VODKA

RUSSIAN STANDARD
GOLD VODKA

L

50%

1L

60%

0,5L

Wódka amerykańska
produkowana z najlepszych
zbóż, poddawana procesowi
czterokrotnej destylacji dla
większej gładkości i krągłości.
Filtrowana trzykrotnie przez
pokłady kalifornijskich skał
wapiennych.

ABSINTHE DE
MORAVIE
Absynt czeski
z dodatkiem tradycyjnych
morawskich ziół, które
nadają mu charakterystyczny,
przyjemny smak. Dodatkowo
wzbogacony jest o ekstrakty
z piołunu, anyżu i kopru
włoskiego, które to owoce
znajdziemy również na dnie
butelki.

ABSINTHE
VERDOYANTE
Absynt czeski
gorzki trunek
w charakterystycznym
zielonym kolorze o smaku
anyżu i kopru włoskiego
z dodatkiem destylatu
z piołunu, kolendry
oraz wielu innych ziół
i przypraw. Po dolaniu do
niego wody mętnieje co
jest charakterystyczne
dla absyntów z wyższym
stężeniem olejku
anyżowego.

40%

1L

40%

1L

70%

0,5L

60%

0,5L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

NOWOŚCI
COBALT
VODKA
Wódka chorwacka
wytwarzana z pszenicy.
Jest destylowany tylko raz,
ponieważ pszenica jest
delikatnym ziarnem, a wódka
uzyskuje właściwy akcent
gładkości. Filtrowana przez
ﬁltr z kobaltu.

STRANGE LUVE
LONDON DRY GIN
Gin brytyjski
nowoczesny design
i tradycyjna receptura ginu
o zbalansowanym smaku
jałowca z dodatkiem nut
kolendry, owoców
cytrusowych
i czarnego bzu.

THE COLONIST BLACK
SPICED JAMAJKA

www.ice-full.com.pl

40%

40%
L

Rum

40%

rum z Wysp Karaibskich
wzbogacony dodatkiem ziół
i przypraw.

0,7 L

THE COLONIST
RESERVA JAMAJKA
Rum
ciemny rum z Wysp Karaibskich,
ręcznie produkowany,
dojrzewający w beczkach
dębowych co nadaje mu głębi
i wyrazistości.

Wódka szwedzka
klasy premium
z pszenicy ozimej kusząca
niespotykaną słodyczą
i delikatnym smakiem,
w wyjątkowej ręcznie
składanej butelce z prętem
chłodzącym.

1L

0,7

DQ GOLD
VODKA

40%

0,7 L

STRANGE LUVE
PINK GIN

40%

0,7L

Gin brytyjski

40%

wyjątkowa receptura ginu
z dodatkiem soczystych nut
malin i truskawek.

0,7L

THE COLONIST
DARK JAMAJKA
Rum
ciemny rum z Wysp Karaibskich,
ręcznie produkowany,
dojrzewający w beczkach
dębowych.

THE COLONIST
WHITE JAMAJKA

40%

0,7 L

Rum

40%

niestarzony, ręcznie
wytwarzany w hiszpańskim
stylu rum z Wysp Karaibskich.

0,7 L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO ARGENTYNA

www.ice-full.com.pl

ASADO
15%

Wino Argentyna, czerwone wytr.
o głębokim, owocowym
aromacie i nutami owoców
tropikalnych.

0,75L

PARA DOS
MALBEC
Wino Argentyna, czerwone wytr.
Para Dos – jest idealne dla
Ciebie, twoich przyjaciół
i idealne na każdy moment.
Noty degustacyjne: kolor
jasno czerwony z bukietem
dojrzałych wiśni i jagód,
miękkie i aksamitne w ustach.
Połączenie z potrawami:
solidne i wyraziste wino do
pieczonych i grillowanych mięs,
makaronów, pizzy i żółtych
serów.

13%

0,75L

WINO ARMENIA

365 BLACKBERRY
Wino Armenia, czerwone p./słod.
rekomendowane do lekkich
sałatek, ciast.

12%

0,75L

365 BLACKBERRY
W KARAFCE
Wino Armenia, czerwone p./słod.
rekomendowane do lekkich
sałatek, ciast.

12%

0,75L

365 POMEGRANATE
Wino Armenia, czerwone p./słod.
rekomendowane do lekkich
sałatek, ciast.
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12%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO AUSTRALIA
CROCODILE
CREEK
Wino Australia, białe p./wytr.
niezwykle łagodne w smaku,
owocowe i odświeżające
o jasno słomkowej barwie.
Bardzo dobre do ryb, kruchych
ciast.

CROCODILE
CZAR’S
MEADOW
REVERED VODKA
CREEK
Wódka
Wino
Australia, czerwone p./wytr.
bardzo harmonijne o owocowokwiatowym bukiecie. Ma
kolor głębokiego rubinu oraz
elegancką strukturę, okraszoną
posmakiem owoców
jagodowych. Pasuje do
serów dojrzewających
typu Camembert i niezbyt
słodkich deserów.

www.ice-full.com.pl

11,5%

0,75L

40%%
13,5

0,7L L
0,75

00000
zł

HARDYSMEADOW
CZAR’S
STAMP OF
REVERED VODKA
AUSTRALIA
MOSCATO
Wódka
Wino
Australia, białe słod.

CROCODILE
CREEK
Wino Australia, białe p./słod.
delikatne z aromatem
świeżego, zielonego jabłka
i dojrzałej gruszki,
o jasno-słomkowej barwie.
Dobrze sprawdzi się do sałatek
owocowych.

CROCODILE
CREEK
Wino Australia, czerwone p./słod.
bardzo harmonijne
o owocowo-kwiatowym
bukiecie. Ma kolor głębokiego
rubinu oraz elegancką
i zrównoważoną strukturę,
okraszoną wspaniałym
posmakiem owoców
jagodowych. Będzie
pasowało do deserów,
ciast, lodów.

11,5%

0,75L

13,5%

0,75L

% %
640

0,75
0,7L L

00000
zł

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO CHILE
CONQUISTADOR
CABERNET SAUVIGNON
Wino Chile, czerwone p./ wytr.
o intensywnym aromacie
truskawek i malin z nutą
czekolady. Doskonałe
w połączeniu z wołowiną.

CONQUISTADOR
MERLOT
Wino Chile, czerwone p./słod.
o intensywnym aromacie
czarnej porzeczki z nutą
mięty. W smaku wyczuwalne
wiśnie i śliwki z delikatnymi
taninami. Idealnie komponuje
z pieczoną kaczką.

CONQUISTADOR
CZAR’S MEADOW
CABERNET
REVERED VODKA
SAUVIGNON
Wino Chile, czerwone wytr.
o rubinowym kolorze,
aromacie truskawek i malin
z nutą czekolady. Idealne do
grillowanej wołowiny.

www.ice-full.com.pl

12,5%

0,75L

12,5%

0,75L

13,5
40%%

0,75
0,7L L

CONQUISTADOR
CHARDONNAY
Wino Chile, białe p./ słod.
o intensywnym aromacie
gruszki, ananasa, kwiatów
akacji. Delikatne o urzekającej
konsystencji z nutami
owoców tropikalnych na
ﬁniszu. Doskonałe
w połaczeniu z grilowanym
łososiem.

CONQUISTADOR
SAUVIGNON BLANC
Wino Chile, białe p./ wytr.
o intensywnym aromacie
limonki i zielonych jabłek
z lekką nuta ziołową.
W smaku delikatne,
świeże, przyjemnie
kwaskowe. Doskonałe
do owoców morza.

CONQUISTADOR
CARMENERE
Wino Chile, czerwone wytr.
o ciemnym czerwonym
kolorze, aromacie jeżyn
i jasnego tytoniu
z odrobiną ostrości. Wino
rekomendowane w połączeniu
z risotto.

13%

0,75L

12,5%

0,75L

13%

0,75L

00000
zł

CONQUISTADOR
SAUVIGNON BLANC
Wino Chile, białe wytr.
o jasnożółtym kolorze,
aromacie limonki i zielonych
jabłek oraz delikatnej ziołowej
nucie. W smaku bardzo świeże,
o odpowiedniej kwasowości
i przyjemnym zakończeniu.
Idealnie komponuje się z sushi.
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13%

0,75L

CONQUISTADOR RESERVE
CABERNET SAUVIGNON
Wino Chile, czerwone wytr.
o rubinowym kolorze, aromacie
czereśni, truskawek, cedru
i lukrecji. Wino rekomendowane
do żeberek pieczonych
w aromatycznych
przyprawach.

13,5%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO CHILE
CONQUISTADOR
RESERVE CARMENERE
Wino Chile, czerwone wytr.
o głębokim purpurowym
kolorze, intensywnym zapachu
jeżyn, słodkich przypraw, mięty
i lekko dymnym aromacie.
Idealne do lekkich mięs,
np. królika.

CONQUISTADOR
RESERVE MERLOT
Wino Chile, czerwone wytr.
o jasnym, rubinowym kolorze
i intensywnym aromacie
lukrecji, liści herbaty,
przypraw i suszonego tytoniu.
Rekomendowane do spożycia
w towarzystwie prosciutto.

CONQUISTADOR GRAND
RESERVE CHARDONNAY
Wino Chile, białe wytr.
o apelacji Maule Valley,
ﬁniszowane w beczkach
z dębu francuskiego. Ma
intensywny aromat owoców
tropikalnych, kwiatów
migdałowca i wanilii. W ustach
intensywnie kwaśne, kremowe.
Rekomendowane
do wędzonego łososia.

CONQUISTADOR
CZAR’S
MEADOWGRAND
REVERED MERLOT
RESERVE
VODKA
Wino Chile, czerwone wytr.
o apelacji Curicó Valley,
dojrzewające przez 12 mies.
w dębowych beczkach.
Produkt o jasnym, rubinowym
kolorze i aromacie truskawek
z delikatną nutą pieczonej
czerwonej papryki i czekolady.
W smaku wyczuwalne garbniki
i zrównoważona kwasowość,
która nadaje przyjemnej
świeżości. Rekomendowane
do kaczki.

www.ice-full.com.pl

13,5%

0,75L

13,5%

0,75L

13,5%

0,75L

14,5
40%%

0,75
0,7L L
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CONQUISTADOR
RESERVE CHARDONNAY
Wino Chile, białe wytr.
o jasnożółtym kolorze,
aromacie owoców
tropikalnych, wanilii i prażonych
orzechów. Rekomendowane
do drobiu oraz potraw słodkokwaśnych.

CONQUISTADOR RESERVE
SAUVIGNON BLANC
Wino Chile, białe wytr.
o jasnożółtym kolorze,
aromacie ziół, agrestu, świeżo
ściętej trawy i jabłek. Dość
bogate, świeże, kwaskowe
o przyjemnym zakończeniu.
Idealne do sałatek i owoców
morza.

CONQUISTADOR GRAND
RESERVE CARMENERE
Wino Chile, czerwone wytr.
dojrzewające przez 12 miesięcy
w dębowych beczkach.
Produkt o głębokim rubinowym
kolorze, intensywnym aromacie
przypraw, śliwek, czarnej
porzeczki i prażonej kawy. Wino
o pełnym smaku czarnych
owoców i delikatnej strukturze
tanin, o długotrwałym ﬁniszu.
Doskonałe do czerwonych
mięs.

MYSTERIOUS CARMENERE
RESERVA
Wino Chile, czerwone wytr.
ciemno ﬁoletowy kolor,
eleganckie i jedwabne, posiada
intensywny aromat owoców
leśnych, jeżyn, wyczuwalny
cynamon i czarny pieprz.
Było starzone przez 8 miesięcy
w nowych beczkach z dębu
francuskiego. Dobrze pasuje do
czerwonych mięs, dań
z makaronami oraz deski
serów.

14%

0,75L

13,5%

0,75L

14,5%

0,75L

13%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO FRANCJA
GRAND THEATRE BLANC
BORDEAUX MOLLEUX
Wino Francja, białe p./słod.
schłodzone do temperatury
7-8O C nadaje się jako aperitif
lub do deserów. Komponuje
się z drobiem, serami oraz
owocami morza.

www.ice-full.com.pl

11%

0,75L

GRAND THEATRE
CZAR’S
MEADOW
ROUGE BORDEAUX
REVERED
VODKA
Wino Francja, czerwone wytr.
zrodzone z tradycyjnych
winorośli Merlot, Cabernet
Sauvignon i Cabernet Franc.
Najlepsze walory wydobywa
się w temperaturze 16O C
w zestawieniu z drobiem,
czerwonym mięsem
i dojrzałymi serami.

13,5
40%%

0,75
0,7L L
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GRAND THEATRE
BORDEAUX SAUVIGNON
Wino Francja, białe wytr.
doskonałe do ryb
i owoców morza.
Serwować w temperaturze:
8-10O C.

12,5%

0,75L

WINO GRUZJA

SCHUCHMANN ALZANI
VALLEY
Wino Gruzja, czerwone p./słod.
produkowane jest z winogron
szczepu Saperavi uprawianych
w dolinie Alazairiver w Kakheti.
Jego świeży, kwiecisty bukiet
i aksamitny harmonijny smak
najlepiej degustować, gdy jest lekko
schłodzone do 14-16 °, świetne
z owocami i lekkimi słodyczami.
Można podawać je z pikantną, słodką
kuchnią azjatycką lub jak to czynią
Gruzini: jako aperitif lub z wędlinami
i sałatkami, a nawet z kurczakiem.
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13%

0,75L

SCHUCHMANN ALZANI
VALLEY
Wino Gruzja, białe p./słod.
bladozłote, wytwarzane z winogron
Rkatsiteli i uprawiane na zboczach
doliny z widokiem na rzekę Alazani
w Kakheti. Bogaty aromat gotowanej
gruszki i dojrzałego jabłka z nutą
miodu. Na podniebieniu smaki
pieczonego jabłka i kandyzowanej
skórki owocowej; delikatnie
słodkie z naturalnymi cukrami
winogronowymi i zrównoważone
przez pikantność, świeżą
kwasowość typową dla odmiany
winorośli.

12,5%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO GRUZJA
SCHUCHMANN
KINDZMARULI
Wino Gruzja, czerwone p./słod.
ciemnoczerwone, naturalnie
półsłodkie wino łączące najlepsze
tradycyjne gruzińskie i nowoczesne
metody produkcji wina z Europy
Zachodniej. Produkowane jest
z rodzimych szczepów winogron
Saperavi w okręgu Kvareli w regionie
Kachetii w Gruzji. Podczas produkcji
zawartość cukru w winie jest
utrzymywana w sposób naturalny,
bez dodatków lub chemikaliów, co
daje gotowe wino o zawartości cukru
od 3% do 5%.

SCHUCHMANN
PIROSMANI
Wino Gruzja, czerwone p./wytr.
nazwane na cześć słynnego
gruzińskiego malarza Niko
Pirosmanashvili (znanego jako
Pirosmani). W rzeczywistości nie
jest zbyt słodkie ale ma piękny,
miękki, okrągły styl, atrakcyjny
i łatwy w piciu. Nuty owocowe,
śliwek i jeżyn okraszone są
odrobiną ostrości. Przyjemne
do spożycia samodzielnie lub
z obﬁtym, rustykalnym posiłkiem
jak gęste zupy, gulasze i pieczone
dania z serem.

SCHUCHMANN
TIFLIS
Wino Gruzja, białe wytr.

www.ice-full.com.pl

13%

0,75L

13%

0,75L

13%

0,75L

SCHUCHMANN
VINOTERRA KISI
Wino Gruzja, białe wytr.

13%

0,75L

SCHUCHMANN
MUKUZANI
Wino Gruzja, czerwone wytr.
wytwarzane w 100% z winogron
szczepu Saperavi, uprawiane na
winnicach Mukuzani i nie zbierane
aż do października. Dojrzewa
następnie przez trzy lata
w beczkach dębowych, co nadaje
mu głębi i odrobinę ostrości.
Mukuzani może pochwalić się
bogatą paletą dojrzałych jagód,
czarnej porzeczki i śliwek, jeżyn
i pikantnej głębi dębu. Jego
wspaniały, klasyczny smak dopełni
najlepsze dania.

SCHUCHMANN
SAPERAVI
Wino Gruzja, czerwone wytr.
w najlepszym wydaniu:
młodzieńczy rubinowy kolor
z aromatami czerwonych
owoców i nutą dębu. Kwasowość
i garbniki są dobrze zintegrowane
z pełnym winem, które ma duży
potencjał dojrzewania. Idealnie
komponuje się z szeroką gamą
potraw.

SCHUCHMANN
TSINANDALI
Wino Gruzja, białe wytr.
poddane fermentacji na zimno
w zbiorniku ze stali nierdzewnej
w celu zachowania różnorodności
jego charakteru: okrągłe i giętkie
z nutą kwiatową oraz jabłkowym
i morelowym posmakiem. Dobrze
zintegrowane, zapewniające
ogólną równowagę, umiarkowaną
długość na wykończeniu. Idealne
połączenie z rybami i lekkimi
pikantnymi potrawami.

SCHUCHMANN
VINOTERRA SAPERAVI
Wino Gruzja, czerwone wytr.

13,5%

0,75L

13,5%

0,75L

13%

0,75L

14%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO MOŁDAWIA
CASTEL
CZAR’S MEADOW
LEONARDO
REVERED VODKA
MERLOT
Wino Mołdawia, czerwone p./słod.
jedwabiste, pełne,
o ciemno rubinowej barwie
i intensywnym aromacie
dojrzałych owoców.
W smaku wyraźnie
zarysowane akcenty czekolady
z delikatnymi nutami wiśni.
Świetnie współgra z daniami
mięsnymi, jak również lekkimi,
owocowymi deserami.

CIVETTA FRAGOLINO
LIGHT
Wino Mołdawia, różowe słod.
charakteryzuje się
odświeżającym i pełnym
słodyczy aromatem dojrzałych
truskawek. Doskonałe jako
aperitif lub dodatek do deserów.

MERENI CABERNET
SAUVIGNON
Wino Mołdawia, czerwone p./wytr.
warto wypróbować do
pieczonych żeberek, skrzydełek
z grilla albo steków z zielonym
pieprzem.

MERENI FETEASCA
REGALA
Wino Mołdawia, białe p./wytr.
odpowiednie na aperitif,
idealne do ryb i grillowanych
warzyw.

38

www.ice-full.com.pl

11,5
40%%

0,75
0,7L L

CASTEL
LEONARDO MUSCAT
Wino Mołdawia, białe p./słod.
posiada ciepłą, złotą barwę
i wyrazisty lipowo-cytrynowy
bukiet. Doskonałe do
samodzielnego spożycia oraz
jako dodatek do lekkich dań
drobiowych, miękkich serów
oraz deserów.

11%

0,75L

00000
zł

7%

0,75L

13%

0,75L

13%

0,75L

CIVETTA FRAGOLINO
SPUMANTE
Wino Mołdawia, różowe słod.
zachwyca aromatem i słodyczą
dojrzałych truskawek, które
świetnie równoważą delikatne
bąbelki. Doskonałe jako aperitif
lub dodatek do deserów.

MERENI FETEASCA
NEAGRÃ
Wino Mołdawia, czerwone wytr.
pełne, bogate, ale nie
obezwładniające. Doskonałe do
pieczonego mięsa i dojrzałych
serów.

MERENI
MUSCAT
Wino Mołdawia, białe p./słod.
doskonałe jako aperitif
lub do delikatnego deseru.

7%

0,75L

13%

0,75L

13%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO MOŁDAWIA
MERENI
MERLOT
Wino Mołdawia, czerwone p./slod.
świetne z typowo włoską
kuchnią, pieczoną piersią
kaczki, czy duszonymi
warzywami.

KADARKA
CZAR’S
MEADOW
VIN
REVERED
ROSU
DEMIDULCE
VODKA
Wino Mołdawia, czerwone p./słod.
wyprodukowane zgodnie
z najlepszymi tradycjami
mołdawskiego winiarstwa,
z wysokiej jakości gron takich
szczepów jak Cabernet
Sauvignon, Merlot i Pinot Franc,
uprawianych w słonecznych
dolinach południowej Mołdawii.
Wyraziste, o ciekawym smaku
i owocowym, lekko korzennym
aromacie oraz pięknej barwie
dojrzałego granatu.

SECRET ARISTOCRATA
CHARDONNAY
Wino Mołdawia, białe p./wytr.
podajemy do białego mięsa,
grillowanych ryb oraz serów.

SECRET ARISTOCRATA
MUSCAT
Wino Mołdawia, białe p./słod.
posiada delikatny bukiet,
w którym dominują nuty
kwiatowe (płatki róż) i ziołowe.
Przyjemne dla podniebienia,
o wyraźnie wyczuwalnym
akacjowo- muszkatowym
aromacie. Świetny towarzysz
lekkich deserów.

www.ice-full.com.pl

13%

0,75L

% %
1240

0,75
0,7L L

KADARKA VIN
ROSU DEMISEC
Wino Mołdawia, czerwone p./wytr.
wyprodukowane zgodnie
z najlepszymi tradycjami
mołdawskiego winiarstwa,
z wysokiej jakości gron takich
szczepów jak Cabernet
Sauvignon, Merlot i Pinot Franc,
uprawianych w słonecznych
dolinach południowej Mołdawii.
Wyraziste, o ciekawym smaku
i owocowym, lekko korzennym
aromacie oraz pięknej barwie
dojrzałego granatu.

CZAR’S
MEADOW
PASTORAL
REVERED VODKA
Wino Mołdawia, czerwone deserowe
znakomite do deserów
oraz ciast.

00000

12,5%

0,75L

% %
1640

0,75
0,7L L

00000

zł

zł

SECRET ARISTOCRATA
MERLOT

10,5%

Wino Mołdawia, czerwone p./wytr.

10,5%

0,75L

wyprodukowane ze szczepu
Merlot. Zapach z nutami
malin, wiśni oraz jeżyn.

0,75L

SECRET ARISTOCRATA
CABERNET

10,5%

Wino Mołdawia, czerwone p./słod.

10,5%

0,75L

wino o intensywnym aromacie
dojrzałych czarnych porzeczek,
leśnych jagód i dzikich jeżyn.

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO MOŁDAWIA
SPRING BOW
CABERNET SAUVIGNON
Wino Mołdawia, czerwone p./słod.

www.ice-full.com.pl

11,5%

0,75L

STRADIVARI
CHARDONNAY
Wino Mołdawia, białe p./słod.
pełne intensywnych zapachów
brzoskwini, moreli, owoców
tropikalnych. Schłodzone,
będzie idealnym towarzyszem
owoców morza i ryb z grilla.
Temperatura serwowania:
8-12 0C.

STRADIVARI
CZAR’S MEADOW
TRAMINER
REVERED VODKA
Wino Mołdawia, białe p./wytr.
pełne aromatów kwiatowych
róży, jaśminu i białych lilii.
Idealne do kuchni orientalnej.
Temperatura serwowania:
8-12 0C.

12%

0,75L

% %
1240

STRADIVARI
CABERNET
Wino Mołdawia, czerwone p./słod.
z intensywnymi nutami
czerwonych owoców
i charakterystycznym
bukietem czarnej jagody.
Idealnie sprawdzi się do
każdego codziennego obiadu
oraz przekąsek mięsnych
i warzywnych. Temperatura
serwowania: 14-17 0C.

STRADIVARI
PINOT FRANC
Wino Mołdawia, czerwone p./wytr.
o pięknym rubinowym kolorze,
z jaśniejszymi reﬂeksami.
Wyczuwalne aromaty wiśni
i malin, z akcentami dojrzałych
czereśni i truskawek.
Temperatura serwowania:
14-17 0C.

CZAR’S
MEADOW
VINOLEI
REVERED VODKA
Wino Mołdawia, białe p./słod.

0,75
0,7L L

12%

0,75L

12,5
40%%

00000

zł

Wino Mołdawia, czerwone p./słod.

0,75L

0,75
0,7L L

00000

CZAR’S
VINOLEIMEADOW
REVERED VODKA

11,5%

zł

12,5
40%%

0,75
0,7L L

00000
zł
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Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO MOŁDAWIA
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CARLEVANA
RARITET RUBINUS

CARLEVANA
VIORICA

Wino Mołdawia, czerwone wytr.

Wino Mołdawia, białe wytr.

złożony, trwały i intensywny smak
z nutami ciemnych owoców
orzecha i tytoniu. Stanowi
doskonały duet z polędwicą
wołową, serami oraz dziczyzną.

0,75L

0,75L

CARLEVANA
RARA NEAGRĂ

CARLEVANA
ALB DE MERENI

Wino Mołdawia, czerwone wytr.

Wino Mołdawia, białe wytr.

0,75L

0,75L

CARLEVANA
MERLOTAGE

CARLEVANA
MALBEC

Wino Mołdawia, czerwone wytr.

Wino Mołdawia, czerwone wytr.

0,75L

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

41

WINO NIEMCY
GOLD
SPARKLER
Wino Niemcy, białe musujące

www.ice-full.com.pl

9,5%

GRACIOSO
HUGO
Wino Niemcy, białe musujące

0,75L

6,9%

0,75L

WINO PORTUGALIA

ADEGA DO
MOLEIRO
Wino Portugalia, białe p./wytr.
zostało wyprodukowane
z wyselekcjonowanych
i pieczołowicie zebranych
winogron, które zostały poddane
rygorystycznej kontroli jakości.
W smaku dobrze zbalansowane,
świeże, owocowe z lekko
słodkim ﬁniszem.

ADEGA DE
PEGÕES
Wino Portugalia, białe wytr.
idealne jako akompaniament
do dań rybnych, białego mięsa
i sałatek.
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12%

0,75L

12%

0,375L

ADEGA DO
MOLEIRO
Wino Portugalia, czerwone p./wytr.
zostało wyprodukowane
z wyselekcjonowanych
i pieczołowicie zebranych
winogron, które zostały poddane
rygorystycznej kontroli jakości.
Wino o czerwono -rubinowym
kolorze, dobrze zbudowane,
aksamitnew ustach. Będzie
doskonałym uzupełnieniem
potraw z makaronem,
pieczonych lub grillowanych
mięs, deski serów.

ADEGA DE
PEGÕES
Wino Portugalia, czerwone wytr.
znakomity do potraw mięsnych,
serów i mocnego smaku dań
rybnych.

13,5%

0,75L

12%
0,375L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO PORTUGALIA
ALVES
BRANCO
Wino Portugalia, białe wytr.

www.ice-full.com.pl

12%

ALVES
TINTO
Wino Portugalia, czerwone wytr.

0,75L

CAPA ROSA
VINHO TINTO
Wino Portugalia, czerwone p./wytr.
rdzenne portugalskie szczepy
Caladoc, Aragonez tworzą
bardzo aromatyczne, owocowe,
eleganckie i pełne wino. Jest
wyśmienitym uzupełnieniem
każdej dobrej potrawy takiej
jak deska serów, grillowane
i pieczone mięsa oraz pizza.

CASAL MENDES
VINHO VERDE
Wino Portugalia, białe wytr.

0,75L

12%

JOSEL
dzięki połączeniu wielowiekowej
tradycji z nowoczesnym
procesem produkcji
otrzymaliśmy wyjątkowe wino.
Charakteryzuje się ono elegancją,
jest złożone, długie
i z wyczuwalnymi nutami
czerwonych owoców takich
jak wiśnia i śliwka.

Wino Portugalia, białe wytr.
skomponowane ze starannie
wyselekcjonowanych
winogron. Aromatyczne, żywe,
świeże i miękkie. Idealne
urzekające kolacje. Wino to
doskonale gasi pragnienie
w upalne dni.

12%

0,75L

JOSEL

0,75L

Wino Portugalia, czerwone p./słod.

0,75L

CAPA ROSA
VINHO BRANCO
10%-14%

12%

12,5%

0,75L

Wino Portugalia, białe p./słod.
posiada jasno słomkowy kolor
z zielonymi reﬂeksami. W smaku
dobrze zbalansowane, świeże,
owocowe, z lekko słodkim
ﬁniszem. Doskonałe z białym
mięsem, rybami, owocami
morza. Idealne jako aperitif
z serowymi przystawkami.

12%

0,75L

LAGOSTA VINHO
VERDE ROSE

9%

Wino Portugalia, różowe wytr.

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO PORTUGALIA

www.ice-full.com.pl

MOLERIOS

MOLEIROS
12%

Wino Portugalia, białe wytr.
z aromatem owocowym.
Polecamy do lekkich dań z ryby,
drobiu i owoców morza.

0,75L

PORTO
FINE RUBY PORT
Wino Portugalia

19,5
40%%

podawać do deserów
czekoladowych w temp.
15-18 0C.

0,75
0,7L L

Wino Portugalia, czerwone wytr.
z bogatym aromatem
czerwonych owoców.
Polecamy do dań
z wołowiny i wieprzowiny.

PORTO
AGED TAWNY PORT
Wino Portugalia
podawać do serów
w temp. 15-18 0C.

12,5%

0,75L

19,5%

0,75L

00000
zł

PORTO
FINE WHITE PORT
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Wino Portugalia

19,5%

podawać do deserów
lodowych, owocowych
oraz serów pleśniowych.

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO RPA
KING SHAKA-ZULU
CHENIN BLANC
Wino Portugalia, białe wytr.

www.ice-full.com.pl

13,5%

KING SHAKA-ZULU
PINOTAGE
Wino Portugalia, czerwone wytr.

0,75L

MASSAI
PINOTAGE
Wino RPA, czerwone wytr.
o głębokim czerwonym kolorze
z purpurowymi reﬂeksami.
Ma intensywny aromat dzikiej
morwy, dojrzałych wiśni,
śliwek, jeżyn. Znakomicie
komponuje się z potrawami na
bazie czerwonych mięs oraz
z makaronami.

0,75L

MASSAIMEADOW
CZAR’S
REVERED VODKA
VIOGNIER

14%

Wino RPA, białe wytr.

0,75L

14%

niezwykle aromatyczne
i orzeźwiające. Zachwyca
aromatem melona i dojrzałej
brzoskwini, w ustach wyraźnie
oleiste, z nutami słodkich
owoców egzotycznych.
Znakomicie komponuje się
z pieczonym drobiem,
cielęciną i owocami morza.

% %
1340

0,75
0,7L L

00000
zł

WINO RUMUNIA

CASTELLUM DRACULA
FETEASCA NEAGRA
Wino Rumunia, czerwone wytr.
kolor jasny rubinowy
z ﬁoletowymi akcentami.
Aromat kwaśnych wiśni,
owoców leśnych i przypraw.
Idealne do czerwonych mięs.
Temperatura serwowania
16 °C.

13,5%

0,75

L

CASTELLUM
CZAR’S
MEADOW
DRACULA
REVERED VODKA
MERLOT
Wino Rumunia, czerwone wytr.
kolor intensywnie rubinowy
z purpurowymi akcentami.
Aromat dojrzałych owoców
leśnych, suszonych śliwek,
karmelu z nutą przypraw.
Doskonałe do czerwonych
mięs i dojrzałych serów.
Temperatura serwowania:
17 °C.

13,5
40%%

0,75
0,7L L

00000
zł

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO RUMUNIA
CASTELLUM DRACULA
SAUVIGNON BLANC
Wino Rumunia, białe wytr.
jasnożółte, o aromacie
zielonej papryki, szparagów
i świeżo ściętej trawy.
W smaku bogate, dobrze
zbalansowane o przyjemnej
kwasowości i odświeżającym
ﬁniszu. Doskonałe do potraw
azjatyckich, białych mięs
i sałatek. Temperatura
serwowania: 6-8 °C.

DOMINION DRACULA
PINOT GRIS
Wino Rumunia, białe wytr.
kolor jasnożółty, aromat
świeżej gruszki. Doskonałe
do białych mięs, ryb, owoców
morza i serów.Temperatura
serwowania: 7 – 10° C.

DRACULEA CABERNET
SAUVIGNON & SYRAH
Wino Rumunia, czerwone wytr.
wino bogate, w smaku
wyczuwalne dojrzałe czarne
owoce jak porzeczki, jagody,
wiśnie, z delikatnymi nutami
wanilii, o doskonałej strukturze.
Idealne do duszonych żeberek,
grzybów, jagnięciny, wołowiny.
Temperatura serwowania:
16-18 °C.

LEGEND OF DRACULA
FETEASCA ALBA ECO
Wino Rumunia, białe wytr.
jasnożółte z odcieniem zieleni,
o intensywnym aromacie
owoców cytrusowych,
brzoskwiń i kwiatów akacji.
Doskonale komponuje się
z potrawami z drobiu i ryb oraz
sałatkami. Świetny aperitif.
Temperatura serwowania: 8 °C.

46

www.ice-full.com.pl

13,5%

0,75L

13,5%

0,75L

13,5%

0,75

L

13,5%

0,75

L

DOMINION DRACULA
FETEASCA NEAGRA 2014
Wino Rumunia, czerwone wytr.
kolor intensywnie czerwony
z ﬁołkowymi akcentami.
Intensywny aromat przypraw,
czarnego pieprzu, wanilii z nutą
pigwy i dojrzałych czerwonych
owoców. Idealne do czerwonych
mięs. Temperatura serwowania:
17-18° C.

DRACULEA MERLOT SYRAH
& FATEASCA NEAGRA
Wino Rumunia, czerwone wytr.
smak dojrzałych czerwonych
i czarnych owoców
z delikatnymi nutami wanilii
i przypraw. Idealne do
pikantnych potraw, pieczonej
kaczki, indyka, wędzonej
szynki i chorizo. Temperatura
serwowania: 16-18 °C.

LEGEND OF DRACULA
CABERNET SAUVIGNON
Wino Rumunia, czerwone wytr.
w smaku wyczuwalne dojrzałe
czarne owoce z delikatnymi
nutami wanilii, czekolady,
pieprzu i cynamonu nawet
na ﬁniszu. Idealne do potraw
z grilla, makaronów, serów.
Temperatura serwowania:
15 -18 °C.

LEGEND OF DRACULA
MERLOT
Wino Rumunia, czerwone wytr.
rubinowo czerwone
z akcentami ﬁołkowymi,
o przyjemnym owocowym
aromacie jagód i jeżyn.
Znakomite do codziennych
posiłków, burgerów, pizzy,
kurczaka. Temperatura
serwowania: 16 °C.

14,5%

0,75L

13,5%

0,75L

13,5%

0,75L

14,5%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO RUMUNIA

www.ice-full.com.pl

ROYAL MEADOW
CZAR’S
REVERED VODKA
BLOOD
Wino Rumunia, czerwone wytr.
głęboki czerwony kolor, obﬁty
bukiet owoców leśnych,
gorzkiej czekolady z nutą
przypraw. Doskonałe do
pikantnych potraw z jagnięciny,
wołowiny, dziczyzny.
Temperatura serwowania:
16-18 °C.

13,5
40%%

0,75
0,7L L

00000
zł

WINO WĘGRY

BODVIN TOKAJI
VINUM LITURGICUM
Wino Węgry, białe p./słod.
wino liturgiczne
wyprodukowane
w regionie Tokaji
z winogron szczepu
Furmint. Spełnia wymogi
Prawa Kanonicznego.

BODVIN TOKAJI
FURMINT

13%

13%

Wino Węgry, białe p./słod.

0,75

L

BODVIN TOKAJI
SARGAMUSKOTALY
Wino Węgry, białe p./słod.
wykwintne i delikatne, bogate
w aromaty. Polecane do serów
pleśniowych, potraw chińskich
o słodko-kwaśnym smaku.

winogrona są zbierane pod koniec
października, które nadają mu
pięknej barwy i wybornego aromatu.
Podawać w temp.: 8-10 ºC jako
aperitiff lub do deserów, lekkich
mięs, ryb, sałatek.

0,75L

11,5%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO WŁOCHY
ANTICA VIGNA AMARONE
DELLA VALPOLICELLA
Wino Włochy, czerwone wytr.

www.ice-full.com.pl

ANTICA VIGNA
PINOT GRIGIO

15%

Wino Włochy, białe wytr.

0,75L

ANTICA VIGNA
RIPOSATO
Wino Włochy, czerwone wytr.

13,5%

0,75L

ANTICA VIGNA
VALPOLICELLA RIPASO
Wino Włochy, czerwone wytr.

0,75L

AZZURRA
ROSSO
Wino Włochy, czerwone wytr.

Wino Włochy, czerwone wytr.

0,75

L

BARBANERA
CZAR’S MEADOW
ALCHYMIA
PRIMITIVO
REVERED VODKA
Wino Włochy, czerwone wytr.
kolor intensywnie czerwony
z odcieniem purpury, aromat
dojrzałych czerwonych
owoców jak wiśnie
i czereśnie. Idealne do
spaghetti i czerwonych mięs.
Temperatura serwowania:
18-20º C.

40%%
14,5

0,7
0,75

LL

00000
zł
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14%

0,75L

BARBANERA
AGLIANICO PRIMITIVO

16%

12,5%

kolor intensywnie czerwony
z odcieniem purpury, aromat
jeżyn i kwiatowy zapach
ﬁołków. Idealne do czerwonych
mięs i dojrzałych serów.
Temperatura serwowania:
16-18 ºC.

BARBANERA
CHIANTI
Wino Włochy, czerwone wytr.
kolor intensywnie czerwony
z odcieniem purpury, aromat
winny z akcentami owoców
leśnych i wiśni przyprawionych
odrobiną ﬁołków. W smaku
mocno wytrawne, świeże.
Idealne do dań włoskich
z pomidorami, pieczonych mięs
oraz świeżych serów.
Temperatura serwowania:
18-20º C.

13%

0,75L

13,5%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO WŁOCHY
BARBANERA
APPASSIMENTO
Wino Włochy, czerwone wytr.
idealne do czerwonych mięs
i dojrzałych serów.
Temperatura serwowania:
16-18 ºC.

CALEO PRIMITIVO
SALENTO
Wino Włochy, czerwone wytr.

www.ice-full.com.pl

15%

0,75L

14%

0,75L

PRIMITIVO DI MANDURI
RISERVA CARLO SCALA
Wino Włochy, czerwone wytr.
charakterystyka: eleganckie,
owocowe i pełne. Bukiet
złożony - dużo owoców: wiśnie,
śliwki, jeżyny, wyczuwalne
nuty likierowe i dżemowe. Po
winiﬁkacji dojrzewa w dużych
dębowych beczkach. Świetnie
zbalansowane, wspaniałe
Primitivo. Kolor: rubinowa
czerwień z granatowymi
reﬂeksami.

CASA MARSALA
FINE DRY
Wino Włochy, białe wytr.
wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji
Trapani. Najpierw delikatne
zgniatane i długo fermentowane
w kontrolowanej temperaturze,
następnie przez ponad 2 lata
dojrzewające w 500l beczkach
z dębu słoweńskiego. Piękna
bursztynowa barwa oraz typowy
dla Marsali charakter, pełne
i harmonijne na podniebieniu
z nutami rodzynek i wanilii.

14,5%

BARBANERA ROSSO
DI MONTEPULCIANO
Wino Włochy, czerwone wytr.
kolor intensywnie czerwony
z odcieniem purpury, aromat
winny z akcentami owoców
leśnych i wiśni z odrobiną
ﬁołków i przypraw. Idealne do
białych mięs i świeżych serów.
Temperatura serwowania:
18-20 ºC.

PRIMITIVO DI MANDURIA
CARLO SCALA
Wino Włochy, czerwone wytr.
eleganckie, pełne niesamowicie
skoncentrowane - wino na
niezapomniany wieczór!
Intensywne aromaty dojrzałych
czerwonych owoców, śliwek
i jeżyn. W ustach ciepłe
i miękkie, aksamitne pełne
z minimalną ilością słodyczy
na ﬁniszu. Idealne do pikantnych
dań, makaronów, czerwonych
mięs i dojrzałych serów.

PRIMITIVO NEGROAMARO
CARLO SCALA
Wino Włochy, różowe wytr.

0,75L

17%

0,75L

13%

0,75L

14,5%

0,75L

12%

0,75L

CASA MARSALA
FINE SEMISECCO
Wino Włochy, białe p./wytr.
wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji Trapani.
Najpierw delikatne zgniatane i długo
fermentowane w kontrolowanej
temperaturze, następnie przez
ponad 2 lata dojrzewające w 500l
beczkach z dębu słoweńskiego.
Piękna bursztynowa barwa oraz
typowy dla Marsali charakter:
bardzo aromatyczne suszone
owoce oraz migdały z lekkimi
nutami lukrecji i dębiny.

17%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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WINO WŁOCHY
CASA MARSALA
FINE SWEET
Wino Włochy, białe słod.
wyprodukowane w zachodniej
części Sycylii w prowincji Trapani.
Najpierw delikatne zgniatane i długo
fermentowane w kontrolowanej
temperaturze, następnie przez
ponad 2 lata dojrzewające w 500l
beczkach z dębu słoweńskiego.
Piękna bursztynowa barwa oraz
typowy dla Marsali charakter,
harmonijne na podniebieniu
z eleganckim wykończeniem
z suszonych owoców.

DIAMANTE ANNO DOMINI
PROSECCO SPUMANTE
Wino Włochy, białe wytr.

www.ice-full.com.pl

17%

CURATOLO
ARINI GRILLO
Wino Włochy, białe wytr.

0,75L

11%

0,75L

DIAMANTE ANNO DOMINI
SPUMANTE ROSATO
Wino Włochy, wytr.

0,75L

Wino Włochy, czerwone słod.
lekko musujące o przyjemnym
posmaku truskawek. Genialne
do deserów, ciast, tortów itp.
słodkości. Pasuje również
jako aperitif. Podawać lekko
schłodzone.

PACCAMORA
CABERNET SAUVIGNON
Wino Włochy, czerwone wytr.
intensywny aromat czarnych
jagód z nutą czarnego
pieprzu i przypraw. Bogaty
smak dojrzałych owoców.
Doskonałe do grillowanego
mięsa, aromatycznych serów,
wołowiny i dziczyzny.

50

10%-14%

Wino Włochy, czerwone p./słod.

0,75L

13%

0,75L

11%

0,75L

LAMBRUSCO RIUNITE
DELLA EMILIA

FRAGOLINO
RES

12,5%

7,5%

0,75L

PACCAMORA
NERO D’AVOLA
Wino Włochy, czerwone wytr.
kolor czerwony z odcieniem
purpury. Aromat ﬁołków,
wiśni, śliwek z nutą białego
pieprzu. W smaku urzekające,
z delikatnymi taninami
i eleganckim ﬁniszem.
Doskonałe do grillowanego
mięsa, warzyw i włoskich
makaronów.

13%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

WINO WŁOCHY

www.ice-full.com.pl

PRIMITIVO DI
MANDURIA UNO
Wino Włochy, czerwone wytr.
o pięknej, intensywnie rubinowej
barwie, o aromacie niezwykle
bogatym, z niuansami suszonych
śliwek, wiśniowego dżemu, nutami
tytoniu, lekko pikantne. W ustach
jest miękkie z aksamitnymi
taninami, nutami kakao, kawy
i waniliowym wykończeniem.
Polecane do steków, karkówki,
dziczyzny, twardych serów,
pasztetów.

PROSECCO DOC TOSTI
EXTRA DRY
Wino Włochy, białe p./wytr. musujące
kolor jasny-słomkowy, bukiet
świeży, aromatyczny z nutą
ciętych wiosennych kwiatów.
W smaku żywe i bogate
w aromaty. Polecamy do
owoców morza i miękkich serów.

ROMEO BELLINI
PEACH
Wino Włochy, różowe musujące
włoski napój powstały
z połączenia wina Prosecco
i soku z brzoskwiń. Doskonałe
jako aperitif.

ASTI TOSTI
DOCG
Wino Włochy, białe słod. musujące
wyłącznie najlepsze winogrona
z odmiany Moscato są
używane do produkcji Asti
Tosti. Słodkie, delikatne
o harmonijnym i aromatycznym
bukiecie. Idealne na
wszelkiego rodzaju przyjęcia
jak i romantyczne kolacje.
Podawać w temp.
6-7 °C do deserów, słodyczy.

PRIMITIVO
PUGLIA B52
10%-14%

0,75L

11%

0,75L

5,9%

Wino Włochy, czerwone wytr.
kolor jasny-słomkowy, bukiet
świeży, aromatyczny z nutą
ciętych wiosennych kwiatów.
W smaku żywe i bogate
w aromaty. Polecamy do
owoców morza i miękkich serów.

PROSECCO SPUMANTE
BALLATA BOTTER
Wino Włochy, białe wytr. musujące
Włoski napój powstały
z połączenia wina Prosecco
i soku z brzoskwiń. Doskonałe
jako aperitif.

THAT’S WHY CABERNET
ZINFANDEL
Wino Włochy, czerwone wytr.

0,75L

13%

0,75L

10%

0,75L

15%

0,75L

VERUGGIO
7%

0,75L

Wino Włochy, musujące

11%

0,75L

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.
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DODATKI DO WINA
ELEGANCKIE TOREBKI
PREZENTOWE

52

www.ice-full.com.pl

DREWNIANA
SKRZYNKA
NA WINO

Podano ceny poglądowe, które mogą ulec zmianie ze względu na kurs Euro.
Alkohol szkodzi zdrowiu. Oferta przeznaczona dla podmiotów gospodarczych posiadających stosowane koncepcje. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego.

