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Šampanas

DEUTZ
William Deutz ir Pierre-Hubert 
Geldermann, kilę iš Aachen, 
Vokietijos, 1838 metais įsikuria 
pačiame Šampanės centre Ay ir 
pradeda DEUTZ šampano namų 
istoriją. Būtent Ay vynuogynai 
klasifikuojami kaip Grand Cru 
ir laikomi patys prestižiškiausi 
vynuogynai Šampanės širdyje.

DEUTZ BRUT ROSE
Pagamintas iš 80 % Pinot Noir ir 10 % Chardonnay vynuogių. 
Lašišos rausvumo spalvos su rusvais atspalviais, kvapuose 
juntamos vyšnios, gervuogės, raudonieji serbentai ir 
granatų natos.

0,75 l – 38,50 € (su dėžute)
1,5 l – 83,30 € (su dėžute)
6 l – 406,00 € (su dėžute)

DEUTZ BRUT CLASSIC
Pagamintas iš 38 % Pinot Noir, 32 % Pinot 
Meunier ir 30 % Chardonnay vynuogių. 

0,375 l – 15,39 €
0,75 l – 30,09 € (su dėžute)
1,5 l – 60,20 € (su dėžute)
3 l – 153,99 € (su medine dėžute)
6 l – 350,00 € (su dėžute)NAUJI

TŪRIAI
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DEUTZ BRUT VINTAGE 
Pagamintas iš 38 % Pinot Noir, 
30 % Chardonnay ir 32 % Pinot Meunier 
vynuogių.

0,75 l – 39,99 € (su dėžute)

DEUTZ BRUT ROSE 
VINTAGE 
Pagamintas iš 100 % Pinot Noir 
vynuogių.

0,75 l – 39,99 € (su dėžute)

DEUTZ BLANC DE BLANC 
VINTAGE
Pagamintas iš 100 % Chardonnay vynuogių. 
Šviesiai auksinio atspalvio, kvapuose dominuoja 
baltųjų gėlių ir citrusinių vaisių natos. Burnoje 
juntamas gaivumas ir minerališkumas. Ilgas ir 
vaisiškas poskonis. 

0,75 l – 48,30 €
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DEUTZ AMOUR DE DEUTZ 
BRUT ROSÉ MILLESIME 
VINTAGE 
Pagamintas iš 60 % Pinot Noir (Aÿ, Verzenay, 
Bouzy) ir 40 % Chardonnay (Avize, Chouilly, 
Villers-Marmery) vynuogių.

0,75 l – 119,99 € (su dėžute)
1,5 l – 322,99 € (su dėžute)

DEUTZ AMOUR DE DEUTZ 
BRUT MILLESIME VINTAGE 
Pagamintas iš 100 % Chardonnay vynuogių.

0,75 l – 119,99 € (su dėžute)

DEUTZ WILLIAM 
BRUT VINTAGE
Vynuogių veislės: Pinot Noir – apie 
65 %, daugiausia iš Aÿ, Verzenay, 
Bouzy ir Ambonnay; Chardonnay – 
maždaug 30 %, daugiausia iš Avize; 
Pinot Meunier – apie 5 %, daugiausia 
iš Pierry.

Auksinio spindesio spalvos su 
bronziniais atspalviais, kvapuose 
užuodžiami persikai, vyšnios, slyvos 
ir gėlių natos. Burnoje – kreminės 
struktūros, elegantiškas. Po 10 metų 
brandinimo atsiskleidžia pasakiškas 
potencialas amžinai jaunystei.

0,75 l – 100,00 € (su dėžute)
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Putojantis vynas

MARTINI PROSECCO VINTAGE D.O.C.G. 
Vien tik tų pačių metų derliaus rankomis atrenkamos Glera vynuogės, 
užaugintos Venete, prestižiniame Prosecco regione. Unikalus šaltosios 
fermentacijos metodas, kuomet ką tik surinktos vynuogės iškart 
spaudžiamos ir stipriai atšaldomos, sukuria harmoningą, rafinuotą 
aromatą su sodriu egzotinių vaisių skoniu.

0,75 l – 15,39 €

MARTINI
Kompanija MARTINI & ROSSI 
įkurta daugiau nei prieš 150 metų – 
1863-iaisiais. Ilgametės patirties 
dėka ji tapo vienu žinomiausių ir 
populiariausių pasaulyje gėrimų 
gamintoja. Vienas iš tokių gėrimų – 
daugybę apdovanojimų pelnęs 
putojantis vynas MARTINI ASTI ir 
MARTINI PROSECCO.

MARTINI ASTI VINTAGE 
D.O.C.G.
Šis putojantis vynas gaminamas iš 100 % Moscato 
vynuogių šaltosios fermentacijos būdu.  Jam 
būdingas intensyvus vaisiškumas su subtiliais 
šalavijo, rozmarino ir žaliosios arbatos akcentais.

0,75 l – 13,99 €
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MARTINI PROSECCO D.O.C.
Šviežias gėlių ir vaisių aromatas, ryškios obuolių, 
kriaušių, bananų ir kmynų natos. Skonis sausas, 
gerai subalansuotas, subtilaus rūgštingumo, kartu 
juntamos persikų ir mandarinų užuominos.

0,75 l – 7,99 €; su dėžute – 8,99 €

MARTINI ASTI D.O.C.G.
Šiam putojančiam vynui būdingas švelnus 
aromatas, papildytas šviežių vynuogių, melionų, 
persikų ir sviestinių bandelių natomis. Skonis 
delikačiai saldus ir aptakus, poskonis harmoningas.

0,75 l – 6,99 €; su dėžute – 7,99 € 
1,5 l – 18,19 €
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CANEVEL 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO CARTIZZE 
DOCG DRY 
Vynuogių veislės: 100% Marzemino. 
Šviesios šiaudų spalvos su žaliu krašteliu. 
Kvapuose vyrauja rožių ir persikų aromatai. 
Pagamintas naudojant Charmat metodą. 

0,75 l – 13,29 €

CANEVEL 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPPERIORE 
DOCG BRUT 
Vynuogių veislės: 90% Glera, 10% Chardonnay. 
Gelsvos spalvos. Kvapuose vyrauja obuolių ir 
prieskonių aromatai. Pagamintas naudojant 
Charmat metodą. 

0,75 l – 10,49 €
1,5 l – 19,59 €

CANEVEL 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPPERIORE 
DOCG DOSAGGIO ZERO 
Vynuogių veislės: 100% Marzemino. 
Šviesios šiaudų spalvos. Kvapuose 
vyrauja obelų žiedų ir migdolų aromatai. 
Pagamintas naudojant Charmat metodą. 

0,75 l – 13,29 €

Putojantis vynas

CASA CANEVEL 
PROSECCO DOC 
BRUT 
Vynuogių veislės: 100% Glera. 
Šiaudų geltonumo spalvos. 
Kvapuose vyrauja kompleksiški 
kriaušių ir gėlių aromatai. 
Pagamintas naudojant 
Charmat metodą. 

0,75 l – 9,10 €

CASA CANEVEL 
CUVEE ROSA 
EXTRA DRY 
Vynuogių veislės: 100% Marzemino. 
Spindinčios rausvumo spalvos. 
Kvapuose vyrauja kompleksiški 
raudonųjų uogų ir rožių aromatai. 
Pagamintas naudojant Charmat 
metodą. 

0,75 l – 9,10 €NAUJI
TŪRIAI
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CANTINE MASCHIO 
PROSECCO D.O.C.
Blyškios aukso spalvos, kvapuose 
persipina vaisiški aromatai ir 
muskusas. Minkšto ir švelnaus skonio, 
o poskonyje juntamas džiovintų 
cukruotų vaisių prieskonis. 

0,75 l – 6,99 €

CANTINE MASCHIO DE 
CAVALIERI PROSECCO 
DI VALDOBBIADENE D.O.C. 
Šviesiai gelsvos spalvos, labai kvapnus su šviežių 
vaisių tonais. Harmoningas ir gerai subalansuotas 
skonis. Šiam vynui pagaminti atrinktos pačios 
kokybiškiausios Glera vynuogės. 

0,75 l – 8,99 €

Putojantis vynas

Daugiau nei 35 metų patirtį turinti 
viena prestižiškiausių vyninių Italijoje. 
CANTINE MASCHIO vynai yra išlaikę 
pusiausvyrą tarp šiuolaikiškumo ir tradicijų. 
Tokiu būdu CANTINE MASCHIO 
vyndariai sujungia savo patirtį su tikrąja 
Veneto dvasia.

CANTINE 
MASCHIO

CANTINE MASCHIO ROSE 
VINO SPUMANTE EXTRA DRY
Pagamintas iš įvairių rūšių baltųjų ir raudonųjų 
vynuogių. Gali būti patiekiamas kaip aperityvas, 
puikiai tinka su lengvais užkandžiais, rizoto, balta 
mėsa. Taip pat galima patiekti su vaisiais bei 
kreminiais desertais.

0,75 l – 3,99 €

CANTINE MASCHIO 
GRAN CUVEE 
MILLESIMATO 
VINO SPUMANTE 
EXTRA DRY
Pagamintas iš įvairių rūšių baltųjų 
vynuogių. Puikiai tinka derinant 
su makaronais bei daržovėmis, 
ryžių, žuvies patiekalais, taip pat su 
sriubomis bei kreminiais desertais.

0,75 l – 3,99 € 

NAUJIENOS
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Putojantis vynas

CONTADI 
CASTALDI
Kai Franciacorta regionas užkilo į 
populiarumo viršūnę, 1980 metais 
Vittorio ir Mariella Moretti 
nusprendė seną plytinę paversti 
Franciacorta vyno namais. Didelės 
erdvės ir ilgi tuneliai, kuriuose buvo 
žiedžiamos plytos, tapo puiki vieta 
bręsti Franciacorta vynams.

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA BRUT SATÈN 
VINTAGE
FRANCIACORTA SATÈN daromas tik iš baltųjų vynuogių veislių. 
Vynuogių veislė – 100% Chardonnay. Ryškios šiaudų spalvos su 
auksiniu krašteliu. Kvapuose vyrauja balzamiko, džiovintų figų ir 
žemės riešutų tonai.  Tai tradiciniu būdu pagamintas putojantis 
vynas, kuris laikytas su mielėmis mažiausiai 30–36 mėnesius. 
Pirminis brandinimas truko 7 mėnesius dalimis plieno ir ąžuolo 
statinėse. Likutinis cukraus kiekis – 6 g/l.

0,75 l – 25,89 €

MARQUES 
DE CACERES
1970 metais Cenicero mieste, Riocha regiono 
širdyje, Ispanijoje, Enrique Forner įkūrė 
nuosavą vyno ūkį, kurį pavadino „Marques 
de Caceres“. Vynui savo titulą suteikė Forner 
šeimos draugas Kasereso markizas, ispaniškai 
Marques de Caceres, Juan Noguera Merle. 
Šiandien „Marques de Caceres“ vynas yra 
vienas labiausiai vertinamų Ispanijos vyno 
prekės ženklų pasaulyje. Šis nepriekaištingos 
reputacijos vynas, dažnai tiekiamas oficialiuose 
Ispanijos Karališkosios šeimos bei vyriausybės 
priėmimuose, yra įtrauktas į geriausių 
tradicinių bei prabangių restoranų meniu.

MARQUES DE CACERES 
CAVA BRUT D.O. 
PENEDES
Vynuogių veislės: 50 % Xarello, 
30 % Macabeo ir 20 % Parellada. 
Šiaudų geltonumo spalvos, vyrauja 
brendimo kvapai, medus. Subalansuotas, 
kompleksiškas vynas, kuris brandinamas 
mažiausiai 11 mėnesių su mielėmis.

0,75 l – 7,69 €
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NAUJIENOS

Šie putojantys vynai 
gali būti pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes

Putojantis vynasPutojantis vynas

MURVIEDRO
„Bodegas Murviedro“ – tai viena svarbiausių 
vyninių Valensijos regione, skyrusi daug 
dėmesio modernių technologijų įdiegimui. 
MURVIEDRO turi vieną moderniausiai 
įrengtų, inovatoriškiausių vyninių Europoje. 
Vyninė įkurta 1927 m. kaip Šveicarijos 
„Schenk“ grupės Ispanijos dukterinė 
kompanija, viena iš pirmaujančių Europos 
kompanijų vynininkystės sektoriuje. 
MURVIEDRO pavadinimas kilęs nuo 
senovinės sienos pavadinimo „Muri Veteres“, 
kuri juosia senamiestį.

MURVIEDRO ARTS DE LUNA 
BRUT CAVA D.O.P.
Vynuogių veislės: 85 % Macabeo ir 15 % Chardonnay. 
Šiaudų geltonumo spalvos su žalsvu krašteliu, vyrauja 
brendimo kvapai. Subalansuotas ir kompleksiškas vynas, 
brandinamas 11 mėnesių su mielėmis. Pagamintas naudojant 
tradicinį metodą. Likutinis cukraus kiekis – 8,09 g/l.

0,75 l – 7,00 €

MURVIEDRO ARTS DE LUNA 
SEMI SECO CAVA D.O.P.
Vynuogių veislės: 85 % Macabeo ir 15 % Chardonnay. 
Šviesiai gelsvos spalvos su auksiniu atspalviu, kvapuose 
vyrauja citrusiniai vaisiai, o burnoje juntamos gėlių ir 
medaus natos. Pagamintas naudojant tradicinį metodą. 
Likutinis cukraus kiekis >8 g/l.

0,75 l – 7,00 €

MURVIEDRO ARTS DE LUNA 
CHARDONNAY BRUT CAVA D.O.
Vynuogių veislės: 100 % Chardonnay. Aukso geltonumo 
spalvos su blizgiu krašteliu, vyrauja brendimo kvapai. Kreminės 
struktūros, subalansuotas ir kompleksiškas vynas, brandinamas 
12 mėnesių su mielėmis. Pagamintas naudojant tradicinį metodą. 
Likutinis cukraus kiekis – 6,63 g/l.

0,75 l – 9,79 €
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Tai viena pirmųjų „super-premium“ degtinių 
pasaulyje sukurta Sidnėjaus Franko 
1996-aisiais. GREY GOOSE – aukščiausios 
kokybės degtinė, gaminama Prancūzijoje, 
Konjako regione. Ji gaminama iš kruopščiai 
atrinktų žiemkenčių bei švelniausio 
Prancūzijos kalnų šaltinių vandens. Gėrimų 
testavimo Instituto (Beverage Testing Institute) 
pavadinta „geriausio pasaulyje skonio 
degtine“ („world‘s best tasting vodka“).

GREY GOOSE

Degtinė

GREY GOOSE ORIGINAL
Gamybos procesas kruopščiai ištobulintas tam, kad būtų 
užtikrinama nepriekaištinga GREY GOOSE kokybė: 
kruopščiai atrinkti kviečiai iš La Beauce srities, tyras 
Prancūzijos kalnų šaltinių vanduo bei 5 pakopų distiliacija. 

Vienas žinomiausių kokteilių „Le Grand Fizz“: 
50 ml GREY GOOSE degtinės, 30 ml likerio 
ST. GERMAIN, 3 skiltelės laimo (jo sultis prieš tai 
išspausti į kokteilį), 60 ml sodos vandens.

40 %
0,5 l – 24,99 €
0,7 l – 34,99 € (su skardine dėžute)
1 l – 43,99 €, 1 l su kartonine dėžute – 44,99 € 
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Viena iš penkių perkamiausių degtinių 
pasaulyje. Nors gamykla NEMIROFF 
įkurta grafo Stroganovo 1872 
m., šiuo metu degtinė gaminama 
pagal naujausias technologijas, 
kurios padeda užtikrinti aukščiausią 
produkto kokybę ir saugumą – ant 
kiekvieno butelio lazeriu užrašoma 
gamybos data, naudojamas specialus 
kamštis su dozatoriumi.

NEMIROFF

Degtinė

NEMIROFF LEX
Daugybę premijų ir apdovanojimų pelniusi 
elitinė degtinė, dėl ypatingos receptūros, 
gamybos technologijos bei išskirtinio butelio 
dizaino jau seniai ir gerai žinoma daugiau nei 
22 pasaulio šalyse.

40 %, 0,7 l – 17,99 €

NEMIROFF DE LUXE  
HONEY PEPPER
ĮDOMUS DERINYS

Neįprastas derinys, sukurtas pagal 
XVI a. ukrainiečių receptą. Sodrus 
skonis, raudonieji čili pipirai, 
natūralus medus ir žolelės, surinktos 
iš Ukrainos pievų. 

40 %, 0,7 l – 13,99 €

NEMIROFF DE LUXE 
Premium klasės degtinė. Dėka 11 kartų 
kruopščios filtracijos ši degtinė yra 
švelnaus skonio. Pagaminta iš LUX 
klasės spirito, itin švaraus vandens bei 
liepų žiedų ekstrakto. 

40 %, 0,7 l – 13,99 €
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NEMIROFF HONEY PEPPER
Medus ir pipirai – neįprastas derinys, suteikiantis 
degtinei NEMIROFF HONEY PEPPER kiek netikėtą, 
gerai įsimenantį skonį. Pradžioje švelnus medaus bei 
žolelių aromatas ir skonis palaipsniui pereina į aštroką 
raudonųjų čili pipirų prieskonį.

40 %,  0,7 l – 9,49 €

NEMIROFF DELIKAT
Tarptautinis, visame pasaulyje gerai žinomas prekinis ženklas 
NEMIROFF gamina ypatingą minkšto skonio degtinę. Skonio 
minkštumas išgaunamas dėka  ypatingai paruošiamo vandens.  
Pačiame ekologiškiausiame Ukrainos regione – Vinicoje – 
esančio giluminio gręžinio vanduo išlaiko savo natūralią sudėtį 
su gamtinėmis druskomis bei mineralais. 

40 %,  0,7 l – 9,49 €

NEMIROFF ORIGINAL  
Tai tradicinio skonio degtinė, praturtinta kmynų ekstraktais 
ir natūraliu medumi. Tai suteikia išraiškingą tikros degtinės 
aromatą ir švelnų poskonį. NEMIROFF ORIGINAL – 
klasikinė ukrainietiška degtinė, pelniusi nemažai 
apdovanojimų Ukrainos ir tarptautinėse parodose.

40 %,  0,7 l – 9,49 €
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Sukurtas pagal slaptą 1761 m. receptą, 
ir šiomis dienomis jis lieka ne tik 
vienas žinomiausių ir prestižiškiausių 
prekių ženklų pasaulyje, bet ir 
unikalus produktas, išsiskiriantis savo 
aukšta kokybe. Unikali gamybos 
technologija, sudėtinga receptūra, 
naudojami sudėtiniai skonio ir aromato 
komponentai lemia nepaprastai puikius 
atsiliepimus apie šį džiną. 

Džinas

BOMBAY 
SAPPHIRE

BOMBAY SAPPHIRE
Neprilygstamas BOMBAY SAPPHIRE džino skonis yra 
dešimties kruopščiai atrinktų augalinių ingredientų bei 
unikalaus gamybos proceso rezultatas. Kitaip nei kai 
kurių džinų, BOMBAY SAPPHIRE gamybos metu spiritas 
distiliuojamas, kol virsta garais, tada perleidžiamas per 
varinę talpą su augaliniais ingredientais. Sudėtingas 
gamybos procesas lemia švelnų aromatą su kiekvieno 
iš ingrediento užuominomis bei subtilų ir tobulai 
subalansuotą skonį. 

Pagrindinis kokteilis – „Bombay & tonic“: 
50 ml BOMBAY SAPPHIRE, 100 ml toniko, ketvirtis 
laimo ir pilna taurė ledo.

40 %
0,7 l – 19,99 €, 0,7 l su taure ir dėžute – 23,99 €
1 l – 26,99 €

STAR OF BOMBAY
BOMBAY SAPPHIRE pristato super premium džino atstovą – 
STAR OF BOMBAY. Neprilygstamas STAR OF BOMBAY 
džino skonis yra dvylikos kruopščiai atrinktų egzotiškų 
ingredientų ištobulinto derinio, lėtos distiliacijos bei 
unikalaus gamybos proceso rezultatas. Šis išskirtinai 
rafinuotas džinas praturtintas bergamočių ir ambreto sėklų 
ekstraktais. Išraiškingai švelnus skonis puikiai atsiskleidžia 
prabangiuose kokteiliuose.

47,5 %
0,7 l – 34,99 €
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THE BOTANIST
Tai pirmasis ir vienintelis Islay salos sausasis džinas, kuris distiliuojamas 
paskutiniu pasaulyje išlikusiu Lomond distiliavimo įrenginiu, dar vadinamu 
„Ugly Betty“. Gaminamas mažais kiekiais, šis džinas distiliuojamas lėtu virimu 
net 17 valandų, o tai užtrunka tris kartus ilgiau. Šio gėrimo receptūra yra itin 
unikali. 9 klasikinius džinui gaminti skirtus augalinius ingridientus (kadagio, 
kalendros, šventagaršvės ir saldymedžio...) papildo 22 gėlės ir žolelės, 
augančios tik Islay saloje. Šis Islay regiono džino distiliatas sušvelnintas 
vietiniu šaltinio vandeniu išpilstomas Bruichladdich miestelyje.

40 %, 0,7 l – 32,99 € 

Džinas

THE 
BOTANIST
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CRAFTER‘S LONDON DRY
CRAFTER‘S LONDON DRY džinas ypatingas dėl savo gilių gamybos tradicijų – 
visos žolelės yra renkamos rankiniu būdu ir yra distiliuojamos kiekviena atskirai, 
taip išryškinant kiekvienos iš jų skonį. Siekiant sukurti išskirtinį produktą, šalia 
pagrindinių džino gamybai naudojamų ingredientų buvo paimti Veronikos 
augalas (lot. Veronica officinalis) ir pankolio sėklos. Šių dviejų augalų dėka 
išgaunamas išskirtinis džino skonis ir aromatas – pankolio sėklos suteikia 
šiek tiek mėtinį aromatą bei gaivumo, lengvumo pojūtį, o Veronikos augalas 
papildo džiną švelniais pievų gėlių kvapais. CRAFTER‘S LONDON DRY yra 
aromatingas, sausas bei turtingo skonio džinas.

43 %, 0,7 l – 23,99 € (su medine dėžute)

Džinas

CRAFTER‘S CRAFTER‘S AROMATIC FLOWER
CRAFTER‘S AROMATIC FLOWER džinui unikalumo suteikia 
gamyboje naudojamas kruopščiai atrinktų aromatinių 
produktų mišinys. Subtilumo skoniui suteikia tai, kad 
šalia pagrindinių džino gamybai naudojamų ingredientų 
papildomai įdedama laukinės erškėtuogės (lot. Rosa majalis) 
bei vingiorykštės (lot. Filipendula ulmari) augalai. CRAFTER‘S 
AROMATIC FLOWER – išskirtinio skonio, pasižymi įvairių 
gėlių (rožių, levandų, ramunėlių ir kitų) skonių bei aromatų 
įvairove. Džino gėlių saldumą kompensuoja traškios kadangio 
uogos bei yuzu – japoniškosios citrinos – skonis. 

Dar vienas šio džino išskirtinumas – spalva. Rožių ekstraktas 
suteikia džinui natūralų auksinį atspalvį, o įpylus toniko 
gėrimas nusidažo šviesiai rožine spalva.

44,3 %, 0,7 l – 26,99 € (su medine dėžute)



18 

PATRON SILVER 
„Patron Silver" – tai jauna tekila, kurią galima sulyginti su jaunu 
vynu. Minkšto, aksominio ir lengvo skonio, kuriame atsiskleidžia 
lengvos, po brandinimo likusios ąžuolo užuominos. Ji puikiai 
tinka tiek gerti vieną iš taurelių, tiek kokteilių gaminimui.

40%, 0,7 l – 37,99 €
0,7 l Limited edition – 39,99 € (su metaline dėžute)

Tekila

PATRON

PATRON XO CAFÉ
Pagamintas iš kavos esencijos ir „Patron“ 
tekilos, „Patron XO Cafe“ yra sausesnis 
ir stipresnis nei dauguma standartinių 
kavos likerių.

35%, 0,7 l – 25,99 €

PATRON REPOSADO
„Patron Reposado“ tekila yra brandinama 
ne mažiau kaip 2 mėnesius ąžuolo statinėse. 
Ji yra brandinama ir maišoma tam, kad turėtų 
išskirtinį ąžuolo aromatą. „Patron Reposado“ 
galima vartoti tiek vieną, tiek su kitais aukštos 
kokybės produktais kokteiliuose.

40%, 0,7 l – 43,99 €

PATRON ANEJO
„Patron Anejo“ – tai išpuoselėtas tekilos kupažas, kurio 
brandinimas vyksta unikaliu būdu. Visos „Patron Anejo“ tekilos 
yra laikomos nedidelėse balto ąžuolo statinėse ne mažiau nei 
12 mėnesių. Brandinimo procesą itin akylai stebi šio amato 
specialistai, kurie garantuoja tikslų brandinimo periodą, 
tiesiogiai įtakojantį šios tekilos skonį, kvapą ir išvaizdą.

40%, 0,7 l – 47,99 €
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Gaminamas Puerto Rike pagal 1862 metais 
pradininko dono Fakundo Bacardi sukurtą 
originalų receptą. Savo skonio ir kokybės 
dėka BACARDI romas pelnė daugybę 
apdovanojimų, padarė įtaką kokteilių 
istorijos vystymuisi.

Romas

BACARDI

BACARDI 8 AÑOS
Sukurtas 1862 m., šis romas buvo skirtas išskirtinai tik Bacardi šeimai – 
septynioms jos kartoms. Šis auksinis, tik ypatingomis progomis gertas 
romas – vienas seniausių personalinių mišinių visame pasaulyje. 
Kiekviena partija daroma iš specialiai atrinkto rezervinio romo, 
statinėse brandinto mažiausiai 8 metus ir taip įgijusio rafinuotą skonį 
bei džiovintų slyvų, abrikosų, muskatų ir vanilės aromatą.

40 %, 0,7 l – 26,60 €
0,7 l – 26,99 € (su dėžute)

BACARDI RESERVA
Ilgiau nei 5 metus brandinamas specialiai atrinktose 
ąžuolinėse statinėse ir filtruojamas per slaptą anglių 
mišinį, šis romas yra puikios gintaro spalvos, pasižymi 
vanilės, džiovintų vaisių ir riešutų aromatu, subalansuotu 
sausu skoniu su baltųjų pipirų bei salstelėjančiu karamelės 
poskoniu. BACARDI RESERVA yra pelnęs sidabro medalį 
„International Review of Spirits“ konkurse.

40 %, 0,7 l – 15,39 €

BACARDI CUATRO
Auksnio medaus atspalvio aukštos 
kokybės 4 metus brandintas romas 
pasižymi švelnios vanilės, skrudinto 
ąžuolo bei lengvomis gvazdikėlių natomis. 

40 %, 0,7 l – 19,99 €
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BACARDI CARTA BLANCA
Tai baltasis romas, kvepiantis vanile ir migdolais. 
Šis sodrus savitas aromatas išgaunamas brandinant 
baltųjų ąžuolų statinėse ir košiant per slaptą anglių 
mišinį. Dėl puikaus subtilių ir švelnių skonių derinio 
šis romas nedominuoja kaip džinas ir nepradingsta 
kaip degtinė, todėl puikiai tinka klasikiniams 
kokteiliams maišyti.

37,5 %, 0,7 l – 13,99 €

BACARDI CARTA NEGRA 
Sodrus ir intensyvus tamsusis romas, 
mažiausiai ketverius metus brandinamas 
deginto ąžuolo statinėse ir košiamas per 
slaptą anglių mišinį. Saldžius atogrąžų vaisių, 
sviestinės karamelės ir vanilės aromatus lydi 
dūminis saldymedžių ir melasos poskonis. 

37,5 %, 0,7 l – 13,99 €

BACARDI CARTA ORO
Šis romas – sodrus ir švelnus, su išsiskiriančiu vanilės, 
sviestinės karamelės, skrudintų migdolų ir saldžiųjų 
bananų aromatu. Ryškus skonis ir auksinė spalva 
formuojasi deginto ąžuolo statinėse, o švelnumo 
niuansų atsiranda košiant per slaptą anglių mišinį. 
Šio romo pagrindu maišomas svarbiausias iš 
klasikinių romo kokteilių – „The Cuba Libre“.

37,5 %, 0,7 l – 13,99 €
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„Mount Gay Rum“ – seniausias romas, kuris 
1703 metais paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. 
Romas gaminamas Barbadose (Karibų salos).

Romas

MOUNT GAY

MOUNT GAY 1703 MASTER 
CASK SELECT
„Mount Gay 1703 Master Cask Select“ – romas, 
kurio mišiniui vyriausias distilerijos meistras 
atrinko iš 55 statinių skirtingus distiliatus, 
brandintus ąžuolo statinėse nuo 10 iki 30 metų. 

40%, 0,7 l – 115,99 €



22 

MOUNT GAY EXTRA OLD
Gaminamas iš spiritinių gėrimų, kurie 
brandinti nuo 8 iki 15 metų. Pelnęs 
tarptautinį pripažinimą ir apdovanotas ne 
vienu aukso medaliu už kokybę.

40%, 0,7 l – 42,99 €

MOUNT GAY BLACK BARREL
Šio romo gamyboje naudojama dviguba distiliacija. 
Brandinimas deginto ąžuolo statinėse, kurio metu 
romas įgauna dūmų skonį. Vėliau papildomai dar kurį 
laiko tarpą brandinama ex burbono ąžuolo statinėse.

40%, 0,7 l – 27,99 €
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Tai konjakas, kuris gimė Chateau 
de Cognac pilyje, Konjako 
miestelyje, Prancūzijoje. Barono 
Otard’o aristokratiškos dinastijos 
tradicijos puoselėjamos daugiau 
nei 200 metų ir šiandien BARON 
OTARD – vienintelis pasaulyje 
konjakas, gaminamas istorinės 
pilies rūsiuose. Dėl unikalių 
brandinimo drėgnuose rūsiuose 
salygų šis gėrimas pasižymi puikiai 
subalansuotu skoniu bei aromatu.

Konjakas

BARON 
OTARD

BARON OTARD X.O. GOLD
Dauguma „eaux-de-vie“ konjakų šiame mišinyje 
yra brandinti 35 metus. Šis išskirtinis gėrimas yra 
puikios raudonai geltonos gintaro spalvos, pasižymi 
džiovintų vaisių, medaus, tabako lapų aromatais, 
ilgai juntamu skoniu.

40 %,  0,7 l – 129,99 €

BARON OTARD V.S.
Šis konjakas pagamintas iš geriausio „eaux-de-vie“, 
kuris ąžuolinėse statinėse brandintas trejus metus. 
Gėrimas aukso geltonumo spalvos, vaisių aromato 
ir puikiai subalansuoto švelnaus skonio. 

40 %,  0,7 l – 26,99 €

BARON OTARD V.S.O.P.
Šiam konjakui naudojamos Konjako regione, Grande 
Champagne ir Petite Champagne srityse, išaugintos 
geriausios vynuogės. Brandintas vidutiškai 8 metus, 
konjakas stebina įstabiu aromatu su gėlių, dūmų, 
kriaušių natomis bei prieskonių ir vanilės užuominomis. 
Gėrimo skonis harmoningas su ilgu poskoniu.

40 %,  0,7 l – 36,99 €
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Pavadinimas „Rémy Martin“ kilęs iš bendrovės 
įkūrėjo vardo Rémy, gimusio 1695 m. netoli 
„Rouillac“. Vynuogių augintojas 1724 m. sukūrė 
konjako prekybos namus. Po jo mirties 1773 m.  
anūkas, taip pat Rémy, tęsė verslą. 
1841 m. Paul-Emile-Rémy Martin perėmė 
verslo kontrolę, nuspręndė naudoti butelių ir 
dėžučių logotipe šaulio žvaigždyno mitologinę 
būtybę. Nuo to laiko „Rémy Martin“ prekės 
ženklas naudoja išskirtinį kentauro logotipą. 
1991 m. RÉMY MARTIN konjako namai buvo 
įtraukti Rémy Cointreau į šeimos grupę.

RÉMY 
MARTIN

Konjakas

RÉMY MARTIN EXCELLENCE XO
RÉMY MARTIN XO Excellence – vienas populiariausių 
konjakų pasaulyje, gaminamas iš geriausiuose bei labiausiai 
vertinamuose Konjako regionuose, Grande Champagne 
(85%) ir Petite Champagne (15%), užaugintų vynuogių. 
Šį konjaką sudaro iki 400 skirtingų „Eaux-de-vie“, kurie 
buvo brandinami ąžuolo statinėse nuo 10 iki 37 metų.

40 %, 0,35 l – 83,99 €
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RÉMY MARTIN VSOP
Vienas populiariausių konjakų pasaulyje, gaminamas iš 
geriausiuose bei labiausiai vertinamuose Konjako regionuose, 
Grande Champagne (55%) ir Petite Champagne, užaugintų 
Ugni blanc (97%) vynuogių. RÉMY MARTIN VSOP konjako 
gamybai naudojamas mišinys iš daugiau nei 200 skirtingų 
„Eaux de vie“, kuris brandinamas nuo 4 iki 12 metų.

40 %, 0,7 l – 46,99 €

RÉMY MARTIN AC 1738
REMY MARTIN ACCORD ROYAL 1738 pavadintas 
„Accord Royal“ garbei, kurią 1738 metais suteikė karalius 
Luisas XV įmonei RÉMY MARTIN. Nuo tada karalius 
RÉMY MARTIN konjako namams išskirtinai leido naudotis 
savo žeme vynmedžių auginimui. Šis konjakas gaminamas 
iš vynuogių, užaugintų geriausiuose bei labiausiai 
vertinamuose Konjako regionuose (Grande Champagne ir 
Petite Champagne).

40 %, 0,7 l – 53,99 €
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Brendis

METAXA
„Metaxa“ pripažinta geriausiu 
viduržemio jūros regiono spiritiniu 
gėrimu. Šio graikiško gėrimo šaknys 
randamos prieš 5 000 metų, kai graikai 
pirmą kartą pradėjo gaminti vyną. 
Įkvėptas šio senovinio vyndarystės 
meno, puikus vyno gamintojas Spyros 
Metaxa XIX amžiaus pabaigoje aptiko 
neišnaudotą Atikos vynuogynų 
potencialą. 
1888 m. jis sukūrė „Metaxa“ rūšį – 
unikalų prabangų alkoholinį gėrimą su 
jam būdinga neįprastai tolygia struktūra 
ir neaštriu, neįkyriu kvapu. Kadangi 
„Metaxa“ distiliavimo procesas skyrėsi 
nuo brendžio arba konjako distiliavimo 
proceso, „Metaxa“ tapo gėrimu, 
priskiriamu atskirai kategorijai. Ko gero, 
viena iš „Metaxa“ paslapčių – unikalus, 
niekur pasaulyje neatkartojamas jos 
gamybos procesas. 

METAXA PRIVATE RESERVA
Elegantiškas krištolinis butelis bei unikali pakuotė, pabrėžianti 
nuostabią tamsaus gintaro spalvą su medaus atspalviais, visiškai 
atitinka išskirtinę šio gėrimo kokybę. „Metaxa Private Reserve“ 
gamyboje naudojami distiliatai, kurių amžius siekia iki 30 metų. 
Kasmet pagrindinis METAXA „Blend Master“ Konstantinos Raptis 
maišo skirtingų rūšių vynuoginius distiliatus ir Muskato vynus, ilgai 
išlaikytus Limuzin prancūziško ąžuolo statinėse, kad būtų sukurta 
Private Reserve Metaxa rūšis.

40 %, 0,7l – 53,99 €

METAXA 12 STARS
METAXA 12* – tai nacionalinis klasikinis graikų gėrimas, 
kurio distiliatas brandintas 12 metų ar ilgiau. Iš jo išgaunama 
tamsi gintaro spalvos su vario atspalviais, išlaikyto vaisių 
skonio, klasikinė aukščiausios kokybės „Metaxa“.

40 %, 0,7 l – 27,99 €

METAXA 7 STARS
METAXA 7* – tai nacionalinis klasikinis graikų gėrimas, 
kurio distiliatas brandintas 7 metus ar ilgiau. Tamsios 
gintaro spalvos su aukso atspalviais. Elegantiško, 
intensyvaus muskato, persiko, džiovintos slyvos aromato. 
Skonis puikiai subalansuotas, turtingas bei švelnus.

40 %, 0,7 l – 20,49 €  
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Brendis

ST. RÉMY
Verslininkas Paul-Emile Rémy Martin 
įkūrė brendžio daryklą, gaminančią 
aukštos kokybės „Eaux-de-vie“ ir brendį, 
1886 m. Prancūzijoje Luaros slėnyje, 
mažame Machecoul kaime, apsuptsame 
vynuogynų, kuris garsėjo kokybiškų vynų 
gamyba. Distilerijos pavadinimas siejasi 
ne tik su  steigėjo vardu. Vardas St-Rémy 
yra nuoroda į įtakingą Reimso vyskupą, 
kuris pakrikštijo Clovis, pirmąjį Prancūzijos 
karalių: tai buvo tikras prancūzų 
pasididžiavimo ir paveldo simbolis.

ST. REMY AUTHENTIC VSOP
„St-Rémy VSOP“ įkūnija skonį, šiam prekiniui 
ženklui atnešusį tokią įspūdingą sėkmę. Išlaikytas 
originalus receptas suteikia mažų, šviežiai surinktų 
raudonųjų uogų distiliatui glotnų, subalansuotą, 
saldų vanilės bei ąžuolinį skonį.

40 %, 0,7 l – 12,99 €

ST. REMY AUTHENTIC XO
100% Prancūzijos skonis ir išskirtinumas. Glotnus, subtilus ir gerai 
subalansuotas, jo charakteris išreiškia elegantišką visų Prancūzijos vyno 
regionų – garsiausių Prancūzijos „terroirs“ – įvairovę. Vynai surenkami iš 
geriausių prancūzų vynuogynų: Bordo, Burgundijos, Šampanės, Beaujolais, 
Ronos ir Loire slėnių, Languedoc Roussillon. Visi „St-Rémy eaux-de-vie“ 
du kartus distiliuojami, brandinami mažuose prancūziško ąžuolo statinėse, 
įgauna gintaro spalvą, vaisių ir gėlių aromatus bei subtilų aštrumą.

40 %, 0,7 l – 16,99 €
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Viskis

AULTMORE 18 YEARS OLD
Škotiškas viensakyklis viskis iš Speyside regiono „Aultmore 18 YO“ 
brandintas rankų darbo ąžuolo statinėse mažiausiai 18 metų. 
Be pridėtos karamelės – natūrali spalva gaunama brandinant, tad 
buteliuose atspalviai gali skirtis. Siekiant išsaugoti turtingą, pilną gėrimo 
skonį, jis nėra vėsiai filtruojamas (angl. chill-filtering) kaip kiti viskiai, tad 
atvėsinus ar praskiedus vandeniu, gali susidrumsti. Paragavus juntamos 
bananų, kriaušių ir vanilės natos su saldžiai aštriu poskoniu.

46 %, 0,7 l – 87,50 € (su dėžute)

Dažniausiai paskendusi rūke, „Aultmore“ 
darykla ilgą laiką buvo apgaubta 
paslapties. Retoji Speyside klasika 
distiluojama rankų darbo varinėse 
talpose nuo 1897 metų. Daugiau nei 
šimtmetį „Aultmore“ daryklos viskius 
galėjo įsigyti tik kolekcionieriai, nes 
parduodami buvo tik labai maži kiekiai. 
Dabar ypatingas viskio švelnumas 
neleidžia suabejoti, kodėl viskio žinovai 
suteikė retą „top-class“ statusą 
„Aultmore“ daryklos viskiams.

AULTMORE

AULTMORE 12 YEARS OLD
Škotiškas viensakyklis viskis iš Speyside regiono „Aultmore 12 YO“ brandintas 
rankų darbo ąžuolo statinėse mažiausiai 12 metų. Be pridėtos karamelės – 
natūrali spalva gaunama brandinant, tad buteliuose atspalviai gali skirtis. 
Siekiant išsaugoti turtingą, pilną gėrimo skonį, jis nėra vėsiai filtruojamas 
(angl. chill-filtering) kaip kiti viskiai, tad atvėsinus ar praskiedus vandeniu, gali 
susidrumsti. „Aultmore 12 YO“ viskio miežių salyklas neturi durpinio kvapo, 
todėl yra ypatingai švelnaus ir švaraus skonio.  Paragavus juntamos obuolių ir 
kriaušių natos su aromatingu gėlėmis kvepančiu poskoniu.

46 %, 0,7 l – 40,60 € (su dėžute)
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Tai išskirtiniai salykliniai viskiai iš Škotijos 
aukštumų, vieni seniausių, rečiausių ir 
labiausiai vertinamų šios rūšies viskių 
pasaulyje. Karališkojo elnio ragai ant 
kiekvieno butelio – Mackenzie šeimos 
klano, kuriam ši viskio darykla priklausė 
beveik ištisą amžių ir kurio įtaka akivaizdi 
ir šiomis dienomis, herbo dalis. 

Viskis

DALMORE

DALMORE KING ALEXANDER III 
Tai viskis, sukurtas Škotijos karaliaus išgelbėjimui 1263 m. ir jo dosnumui 
paminėti. Brandinamas daugelį metų net 6 skirtingų rūšių statinėse: 
amerikinių baltųjų ąžuolų, 30 metų Matusalem Oloroso chereso, Madeiros 
portveino, Marsalos vyno, burbono ir Haut Marbuzet Cabernet Sauvignon 
vyno statinėse. Laikomas skonių harmonijos šedevru palaipsniui 
atskleidžiančio migdolų, citrusinių vaisių, laukinių uogų, šviežių slyvų, 
šiltos vanilės, tirštos karamelės bei raudonų vaisių natas.

40 %,  0,7 l – 159,99 €

DALMORE 12 YEARS
Šis viskis brandinamas ne mažiau kaip 12 metų amerikietiško balto ąžuolo burbono ir 
oloroso chereso vienetinėse statinėse. Tačiau sudėtyje yra net 1960 m. salyklo. Jau 
brandintas salyklas brandinamas 9 metus balto ąžuolo burbono statinėse, tuomet 
50 % turinio perpilama į 30 metų senumo retas Matusalem Oloroso chereso vyno 
statines ir brandinamas 2 metus. Toliau šie skirtingai brandinami viskiai sumaišomi 
ir likusį periodą gautas mišinys brandinamas chereso statinėse. Šiam viskiui būdinga 
tamsi raudonmedžio spalva, dominuojantys apelsinų, džemo ir šiltų prieskonių 
aromatai, turtingas, puikiai subalansuotas, palaipsniui atsiskleidžiantis ir ilgai 
burnoje išliekantis skonis su citrusinių vaisių, pyrago, kavos, slyvų, cinamono bei 
vanilės užuominomis.

40 %, 0,7 l – 54,99 €
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Viskis

BRUICH
LADDICH
BRUICHLADDICH distilerija yra įsikūrusi Islay 
saloje Škotijoje, kurioje gaminamai išskirtiniai 
viensalyklliai škotiški viskiai ir džinai. Ji nuo 
2012 metų priklauso Rémy Cointreau grupei 
ir yra viena iš aštuonių saloje veikiančių 
distilerijų. Originalų viskių skonį lemia tai, kad 
kad jie ne tik distiliuojami, bet ir brandinami 
statinėse Islay saloje prie pačio vandenyno 
kranto, kur ypatingai stipriai įtakojami sūraus 
vandenyno bangų bei vėjo atnešamų druskų. 
Daugelis BRUICHLADDICH viskių gaminami 
ribotais kiekiais ir ypatingai vertinami viskio  
žinovų bei kolekcininku tarpe.

BRUICHLADDICH OCTOMORE 09.1
Tai išskirtinai stipriai dūmiškas (156 PPM) viskis, pagamintas Škotijos Islay 
saloje iš 2011 metų miežių derliaus. Distiliuotas ir išpilstytas toje pačioje 
viskių darykloje 2012 metais. Penkis metus brandintas amerikietiško 
ąžuolo statinėse (kuriose anksčiau buvo laikytas amerikietiškas viskis).
Aromatas dūmiškas, ąžuolinis, saldus, vanilinis. Skonis švelnus, juntami 
riešutų ir rožių akcentai.

59,1 %, 0,7 l – 119,99 €

BRUICHLADDICH BLACK ART 26 Y.O. 
(ED. 06.1)
Tai BRUICHLADDICH distilerijos BLACK ART nedūmiško salyklinio 
viskio šeštasis leidimas. Šis Islay salos viskis – 26 metų senumo. 
Pagamintas ribotu kiekiu. Naudojama nešalta filtracija. Aromatas 
turtingas ir daugiasluoksnis. Skonyje pirmiausiai atsiskleidžia juodasis 
degintas ąžuolas ir gervuogių džemas, razinos, slyvos, prisirpusios 
vyšnios aromatai. Vėliau išryškėja kedro ir rudojo cukraus aromatai. 

46,9 %, 0,7 l – 234,99 €

NAUJAS
LEDIMAS
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BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE 
ISLAY SINGLE MALT 10
Tai škotiškas vienos daryklos 100% (distiliavimas, brandinimas ir 
išpilstymas atliekami toje pačioje distilerijoje) salyklinis viskis, kurio 
gamybai naudojami tik Škotijoje užauginti miežiai. Pagamintas Islay 
saloje. Ypatingai stipriai dūmiškas (40 PPM) viskis. Naudojama nešalta 
filtracija. Brandinamas 10 metų ąžuolo statinėse. Viskių maišymo 
vyriausias meistras Jim McEwan sugeba šiame viskyje puikiai suderinti 
sodrų ir prieskoningą, vaisišką saldumą ir stiprų durpiškumo stilių.

40 %, 0,7 l – 52,99 € 

BRUICHLADDICH CLASSIC LADDIE
Bruichladdich Classic Laddie Single Malt Scottish – škotiškas vienos 
daryklos 100 % (distiliavimas, brandinimas ir išpilstymas atliekami 
toje pačioje distilerijoje) salyklinis viskis, kurio gamybai naudojami 
tik Škotijoje užauginti miežiai. Pagamintas Islay saloje. Naudojama 
nešalta filtracija. Brandinamas amerikietiško ąžuolo statinėse. 
Viskių maišymo vyriausias meistras Jim McEwan asmeniškai atrinko 
statines brandinimui, norėdamas sukurti nedurpišką, bet prisodrintą 
minerališkumo, šviesiai gelsvos spalvos, kompleksišką, švelnaus gėlių 
aromato viskį, kuris atspindėtų BRUICHLADDICH daryklos stilių.

40 %, 0,7 l – 49,99 €
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Viskis

ABERFELDY 16 YEARS OLD
„Aberfeldy 16 YO“ viensalyklis viskis brandinamas rankų darbo 
burbono, o užbaigiamas – Oloroso šerio (angl. sherry) statinėse, 
suteikiančiose gėrimui vaisiškumą. Brandinamas ne mažiau 
16 metų. Ryškios vario spalvos, išskirtinai sodraus gėlių aromato 
ir vaisių pyrago su juoduoju šokoladu poskonio viskis išgaunamas 
laiko patikrintos technikos - ilgos fermentacijos dėka. 

40 %, 0,7 l – 56 € (su dėžute)

„Aberfeldy“ darykla įkurta 1898 metais pietinėje 
Tėjaus upės pakrantėje centrinėje Škotijoje, 
įkūrėjo John Dewar gimtinės pašonėje. Tai 
pagrindinė „John Dewar and Sons“ darykla, 
susilaukusi didelio pasisekimo nuo pat įkūrimo, 
turinti „Karališkąją garantiją“ (angl. Royal Warrant) 
nuo karalienės Viktorijos laikų ir tiekianti viskį 
karališkajai šeimai daugiau nei 120 metų. 
Gamybos metu naudojamas vanduo iš Pitilie Burn 
šaltinio, tekančio per daryklos teritoriją. Pilitie 
Burn garsus dėl aukso sąnašų, todėl „Aberfeldy“ 
viskis vadinamas „auksiniu gurkšniu“.

ABERFELDY

ABERFELDY 12 YEARS OLD
„Aberfeldy 12 YO“ viensalyklis viskis brandintas rankų 
darbo ąžuolo statinėse ne mažiau 12 metų. Turtingo ir 
sodraus skonio, išskirtinai švelnus, saldžių, ypatingai retų 
medaus natų, išgaunamų laiko patikrintos technikos – 
ilgos fermentacijos dėka.

40 %, 0,7 l – 34,99 € (su dėžute)
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DEWAR‘S SPECIAL RESERVE 
12 YEARS OLD
Mašytas viskis „Dewar‘s 12 YO“ mažiausiai 12 metų 
brandintas rankų darbo ąžuolo statinėse yra turtingo, 
sultingo ir ypatingai švelnaus skonio, gaunamo 
dvigubo brandinimo (angl. double-ageing) dėka, 
kai maišytas viskis po pagrindinio brandinimo ir 
maišymo darsyk grąžinamas į ąžuolo statines antram 
brandinimui. Škotiško viskio skonis daugiasluosknis – 
iš pradžių juntamos medaus, karamelizuotų obuolių 
ir irisų natos, vėliau atsiskleidžia sultingos razinos, 
citrusai su vanilės užuominomis. Skonis švarus, 
turtingas ir gyvybingas, poskonis – ilgai išliekantis. 
Viskis „Dewar‘s 12 YO“ yra pelnęs per 500 aukso 
medalių ir kt. prizų prestižiškiausiuose konkursuose 
ir yra daugiausiai apdovanojimų pelnęs maišytas 
škotiškas viskis pasaulyje.

40 %, 0,7 l – 27,99 € (su dėžute)
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Viskis

WHYTE & 
MACKAY
„Trigubos vedybos“ arba 
trigubas brandinimas – unikali 
technologija, leidžianti 
sukurti maišytą škotišką viskį, 
vertinamą dėl išskirtinio, 
sodraus skonio. Štai kodėl 
jis vadinamas ypatingu jau 
daugiau negu 100 metų ir yra 
vienas garsiausių, seniausių 
šios rūšies gėrimų pasaulyje.

Tai škotiškas viskis, pradėtas gaminti 
1849 m. ir pelnęs ne vieną tarptautinį 
apdovanojimą: įvertintas aukso 
medaliu „Monde Selection“ (Belgija), 
„International Wine and Spirits 
Competition“ (Didžioji Britanija), 
„World Spirits Awards“ (Vokietija).

WILLIAM LAWSON’S FINEST BLENDED 
Tai netradicinis škotiškas viskis. Jis neturi įprasto dūmų, durpių kvapo, 
skonyje dominuojančių vaisių. Daugiau nei 30 grūdų ir salyklinių 
viskių, brandintų ąžuolinėse statinėse ne mažiau kaip 3 metus, mišinys. 
Gintarinės aukso spalvos gėrimo skonis subalansuotas, dominuoja 
salyklo, grūdų aromatai, ryškus obuolių, cinamono poskonis. 

40 %, 0,7 l – 11,50 €

WILLIAM 
LAWSON’S

WHYTE & MACKAY TRIPLE 
MATURED
Viskis, gaunantis aukščiausius įvertinimus ne už dizainą 
ar reklamą, o už skonį! Unikalus trigubo brandinimo 
būdas sukuria gėrimą, vertinamą dėl išskirtinai sodraus 
skonio ir aromato su saldžių vaisių natomis. 

40 %, 0,7 l – 14,69 €
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JURA JOURNEY 
„Jura Journey“ – salyklinis, lengvai durpiškas, 
gintarinės aukso spalvos viskis, brandinamas 
„ex Burbono“ amerikietiško baltojo ąžuolo 
statinėse. Aromate juntama vanilė su prieskoniais, 
citrusiniai vaisiai, lengvas dūmas. Skonyje 
dominuoja cinamonas, kriaušė, pekano riešutas.

40 %, 0,7 l – 29,99 €

Viskis

JURA
Jura – tai  maža sala, kurioje, sakoma, 
tik vienas kelias, vienas baras, vienas 
krantas, prie kurio priplaukiama vieną 
kartą per savaitę, ir viena „Jura“ viskio 
varykla, įkurta 1810 m. Tai ritualų ir 
legendų kraštas, o šie dalykai, vietinių 
manymu, atneša sėkmę. Daugiau nėra 
pasaulyje tokios salos ir tokio viskio 
kaip JURA.

JURA  SEVEN WOOD
„Jura Seven Wood“ – salyklinis, lengvai durpiškas, raudonmedžio 
spalvos viskis, brandinamas „ex Burbono“ amerikietiško baltojo 
ąžuolo statinėse ir vėliau papildomai išlaikytas dar šešiose 
prancūziško ąžuolo statinėse (finish): „ex Vosges“, „Bertranges“, 
„Jupilles“,  „Allier“, „Troncais“, „Limousin“. Aromate juntamas 
tropinių vaisių saldumas, persikas, pieniškas šokoladas, dūmo 
užuominos. Skonyje išryškėja cukruotas apelsinas, saldymedis. 
Poskonyje – subtilus dūmas.

40 %, 0,7 l – 51,99 €
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JURA 10 YO
„Jura 10 YO“ – salyklinis, lengvai durpiškas, varinės aukso spalvos 
viskis, brandinamas ne mažiau kaip 10 metų „ex Burbono“ 
amerikietiško baltojo ąžuolo statinėse ir vėliau papildomai dar 
laikomas (finish) „ex ispaniško Oloroso Chereso“ ąžuolo statinėse. 
Aromate juntamas chereso saldumas, juodas šokoladas, subtilus 
dūmas. Skonyje dominuoja juodasis šokoladas, nektarinai. 

40 %, 0,7 l – 39,99 €

JURA  12 YO
„Jura 12 YO“ – salyklinis, lengvai durpiškas viskis, brandinamas 
ne mažiau kaip 12 metų „ex Burbono“ amerikietiško baltojo 
ąžuolo statinėse ir vėliau papildomai dar laikomas (finish) 
„ex ispaniško Oloroso Chereso“ ąžuolo statinėse. Aromate  
juntamas medaus saldumas, prieskoningas šokoladas, šiek tiek 
citrusinių vaisių, dūmo užuomenos. Skonyje juntami bananai, 
saldymedis. Poskonyje – švelnus dūmas.

40 %, 0,7 l – 46,99 €

JURA  18 YO
„Jura 18 YO“ – salyklinis, lengvai durpiškas, rausvai rudos 
spalvos viskis, brandinamas ne mažiau kaip 18 metų 
„ex Burbono“ amerikietiško baltojo ąžuolo statinėse ir vėliau 
papildomai pastiprintas dar (finish) „ex Premier Grand Cru 
Classé Bordeaux vyno“ ąžuolo statinėse. Aromate juntamas 
uogų saldumas, kakava, rafinuotas dūmiškumas. Skonyje galima 
jausti miško uogas. Poskonyje vyrauja kartusis šokoladas ir kava.

40 %, 0,7 l – 66,99 €
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Grapa

BARONE RICASOLI CASTELLO DI BROLIO 
GRAPPA RISERVA
Italijoje, Toskanos regione, ši grapa gaminama iš vynuogių išspaudų, įskaitant 
vynuogių kotelius ir kauliukus. Labai skaidrios gintaro spalvos, intensyvaus 
aromato, su gervuogių uogienės natomis. Išlaikytas balansas tarp vanilės ir 
ąžuolo. Brandinta mažiausiai 18 mėnesių ąžuolinėse statinaitėse.

45 %, 0,75 l – 41,99 €

BARONE 
RICASOLI
BARONE RICASOLI – pati seniausia pasaulyje 
šeimos vyninė. Ricasoli istorija siekia XII amžių, 
kai Florencijos pilį ir jai priklausiusias žemes 
padovanojo Ricasoli šeimai. Ši šeima taip pat yra 
žinoma kaip aukščiausios kokybės Chianti vyno 
gamintoja. Šiandien verslui vadovauja jau 32-asis 
Baronas Ricasoli – Francesco Ricasoli.
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VANA TALLINN HERITAGE
Sukurtas šlovingai šio likerio istorijai ir jo unikalumui 
paminėti. Tradicinis sodraus citrusinių vaisių, vanilės ir romo 
skonio likeris, papildytas ąžuolo ir karamelės prieskoniu. 
Pagamintas naudojant tik natūralius ingredientus.

40 %, 0,5 l – 12,99 €

Likeris

VANA 
TALLINN

VANA TALLINN
Išskirtinis, tamsios gintaro spalvos stiprus romo likeris, 
pagamintas tik iš natūralių ingredientų. Išsiskiria unikaliu, šiek 
tiek egzotišku, švelniu vanilės ir citrusinių vaisių skoniu su 
kokoso ir migdolų riešutų, karamelės ir šiltų prieskonių natomis.

40 %, 0,5 l – 9,79 €

Likerio istorija prasidėjo 1960-aisiais. 
Meistrai jo receptą sukūrė įkvėpti 
viduramžių miesto ir senųjų gamybos 
paslapčių. Šis likeris priskiriamas 
ypatingų gėrimų grupei, vadinamas 
išskirtiniu ir ne kartą puikiai įvertintas 
tarptautiniuose konkursuose. 
Gaminamas daugiau nei 50 metų, 
VANA TALLINN yra tapęs Estijos 
simboliu.
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Likeris

ST. GERMAIN
Ekskliuzyvinis ST. GERMAIN likeris pagamintas naudojant šviežiai 
surinktų, rankomis atrinktų šeivamedžio žiedų ekstraktą, kuris likeriui 
suteikia subtilų gėlių aromatą su citrusinių ir tropinių vaisių užuominomis. 
Likeris pelnęs ne vieną aukščiausią įvertinimą tarptautiniuose 
apdovanojimuose: įvertintas auksiniu grand medaliu „Monde Selection“ 
apdovanojimuose 2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m., „Chairman’s 
Award“ likerio kategorijoje „Ultimate Spirits Challenge“ 2010 m.  
ST. GERMAIN likerį The New York Times paskelbė vienu svarbiausių 
kokteilių komponentų pristatytų rinkai per paskutinį šimtmetį.

20 %, 0,7 l – 31,99 €

COINTREAU TRIPLE SEC
Prancūziškas išskirtinio apelsinų skonio likeris, gaminamas 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, Luaros regione, Prancūzijoje. 
Tai vienas geriausių barmenų kūrybinių idėjų ir profesionalumo ugdymo 
puoselėtojų. Daugiau nei 350 skirtingų COINTREAU kokteilių kasdien patiekiama 
baruose visame pasaulyje, tokių kaip Cosmopolitan, Margarita ir Side Car. Šio likerio 
receptas yra paprastas, natūralus ir beveik nepakitęs nuo pat sukūrimo. Naudojimas 
gamyboje tik natūralių produktų, kruopštus saldžiųjų ir rūgščiųjų apelsinų žievelių 
atrinkimas, paruošimas bei sumaišymas leidžia sukurti originalų "triple sec", kurio 
sinonimu dabar jau tapo COINTREAU prekinis ženklas.

40 %, 0,7 l – 17,99 €

COINTREAU prekinis ženklas – tai 
autentiškumas, avangardas ir elegancija.

COINTREAU
ST. GERMAIN sukurtas Prancūzijoje 
2007 metais Robert J. Cooper. Kūrėjo 
tikslas buvo pagaminti aukščiausios 
klasės šeivamedžio likerį, naudojant 
100 metų likerio gamybos patirtį, kurio 
prekinis ženklas būtų atsparus laikui bei 
turėtų Prancūzijos autentiškumo. 

ST. GERMAIN
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Vermutas

MARTINI
Kompanija „Martini&Rossi“ įkurta daugiau 
nei prieš 150 metų – 1863-iaisiais. Ilgametės 
patirties ir meistriškumo dėka ji tapo vienų 
žinomiausių ir populiariausių pasaulyje gėrimų 
gamintoja. Turino regionas išgarsino vermutą 
visame pasaulyje. 

Rankų darbo, natūralių ingredientų vermutai ir 
biteris MARTINI RISERVA SPECIALE gaminami 
pagal aukščiausius Turino vermuto standartus 
laikantis autentiškos gamybos tradicijos: 
itališkų vynų mišinys praturtinamas ąžuolo 
statinėse brandintais žolelių bei egzotinių augalų 
ekstraktais. MARTINI RISERVA SPECIALE 
vermutų sudėtyje yra aromatinių žolelių 
ekstraktų, kurių dalis išauginta Pancialieri 
regione Italijoje (pvz. trijų rūšių pelynai, 
romėniškosios ramunėlės), o kita dalis atgabenta 
iš egzotiškų kraštų (raudonasis sandalmedis iš 
Centrinės Amerikos, geltonasis chininmedis iš 
Ekvadoro, kininis rabarbaras).  Taip pat MARTINI 
RISERVA SPECIALE vermutų gamyboje 
naudojamas rinktinių itališkų vynų mišiniai, 
praturtinti baltųjų Moscato vynuogių vynu iš 
Asti D.O.C.G. regiono (AMBRATO vermutui) 
arba Nebbiolo vynuogių vynu iš Langhe D.O.C. 
regiono (RUBINO vermutui). 

MARTINI RISERVA SPECIALE BITTER
Biterio skonis išgaunamas maišant daugiau nei 20 įvairių žolelių ir šaknų. Pradedant nuo 
karstelėjusio kiečio – pagrindinės natos, vėliau pajaučiamas citrusinis apelsino žievelės 
kartumas, kurį keičia angosturos, krotonmedžio (angl. Cascarilla) ir siautėtojo vaistro 
(angl. Calumba) žievių poskoniai, apjungiantys visus gėrimo aromatus. Trys ypatingai 
retos ir unikalios sudedamosios dalys: šafranas, siautėtasis vaistras ir angosturos žievė – 
suteikia gėrimui išskirtinumą lyginant su kitais biteriais. MARTINI RISERVA SPECIALE 
BITTER po išmaišymo yra brandinamas tradicinėse piemontietiškose ąžuolinėse 
statinaitėse, kurios subalansuoja biterio skonį. Rubino atspalvis gaunamas tik iš natūralių 
dažiklių, o visi ingredientai naudojami gamyboje yra natūralūs.

28,5 %, 0,7 l – 16,99 €

MARTINI RISERVA 
SPECIALE AMBRATO
Sodrios gintaro spalvos, gėlių 
aromato.  Skonyje juntamas subtilus 
kartumas, o poskonyje atsiskleidžia 
medaus natos.
MARTINI RISERVA AMBRATO 
vermutą rekomenduojama patiekti 
su ledu ir sodos vandeniu, papuošiant 
ant iešmelio suvertomis baltosiomis 
vynuogėmis.   

18 %, 0,75 l – 13,99 €

MARTINI RISERVA 
SPECIALE RUBINO
Ryškios rubino spalvos, 
kompleksiško aromato bei skonio su 
dominuojančiomis žolelių ir medienos 
natomis, išraiškingo aštroko poskonio.
MARTINI RISERVA RUBINO vermutą 
rekomenduojama patiekti su ledu 
ir sodos vandeniu, papuošiant ant 
iešmelio suvertomis raudonosiomis 
vynuogėmis.    

18 %, 0,75 l – 13,99 €
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MARTINI BIANCO
Gaminamas iš baltųjų vynų mišinio ir žolelių 
ekstraktų. Tai aromatingiausias iš visų MARTINI 
vermutų. Saldoko kvapo su išsiskiriančiais 
vanilės tonais, meistriškai suderinto, idealios 
proporcijos saldžiai kartaus skonio.  

15 %, 1 l – 9,99 €
1,5 l – 13,50 € 

MARTINI EXTRA DRY
Šis didžiulio tarptautinio pripažinimo sulaukęs 
vermutas pirmąsyk buvo pristatytas 1900-aisiais,  
pirmąją naujųjų metų dieną. Itin blyškios šiaudų 
spalvos gėrimas gaminamas iš kruopščiai parinktų 
baltųjų vynų ir aromatinių žolelių ekstraktų. 
Aromatas subtilus, papildytas aviečių, citrinų, 
vilkdalgių ir medienos užuominomis.  

15 %, 1 l – 9,99 €

MARTINI ROSSO
MARTINI ROSSO vermutas gaminamas iš baltųjų 
vynų mišinio, kuriam sodrią gintaro rusvumo spalvą 
suteikia natūrali karamelė. Turtingo ir išraiškingo 
aromato suteikia žolelių ekstraktai, kurių sudėtyje 
dominuoja pelynas, diktonas, dašis, egzotinių medžių 
žievė. Skonis ryškus, jame gerai subalansuotas 
saldumo ir kartumo derinys.

15 %, 1 l – 9,99 €

MARTINI FIERO
Itin ryškios raudonųjų apelsinų spalvos vyno pagrindo gėrimas, 
puikiai tinkantis mėgautis kaip aperityvas. Vaisių natos, esančios 
MARTINI FIERO, sustiprina pikantiškų ir sūresnių užkandžių 
skonį. Idealus aperityvas, puikiai tinkamas patiekti su žaliomis bei 
juodomis alyvuogėmis, itališkomis mėsomis bei Parmezano ar kitu 
kietuoju sūriu. Vartojamas su ledu, puikiai tinka maišyti lygiomis 
dalimis su toniku arba naudoti kaip sudedamąją kokteilių dalį.

14,9 %, 0,75 l – 9,99 €
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Vynas iš Australijos

HARDY‘S
„Hardy’s“ vyninė yra viena seniausių 
Australijos vyninių, ją 1853 m. įkūrė 
išeivis iš Anglijos Thomas Hardy. 
Dėl šio žmogaus begalinio 
entuziazmo ir besąlygiško kokybės 
siekimo kompanija pelnė pripažinimą 
ir dabar yra stipriausių pasaulyje 
vyno prekių ženklų dešimtuke.

HARDY‘S LEGACY 
CHARDONNAY/
COLOMBARD
Pagamintas iš 93 % Chardonnay 
ir 7 % Colombard vynuogių. Vynui 
būdingas citrusinių vaisių aromatas, 
kurį papildo tropinių vaisių natos, 
palydimos vaisiško poskonio.

0,75 l – 5,49 €

HARDY‘S LEGACY 
SHIRAZ/CABERNET 
SAUVIGNON
Pagamintas iš 65 % Shiraz, 23 % 
Cabernet Sauvignon, 12 % Merlot 
vynuogių. Prieskoningo skonio vynui 
būdingos slyvų, trešnių ir gervuogių 
natos, praturtintos šokolado bei 
vanilės ir ąžuolo tonais. 

0,75 l – 5,49 €

HARDY‘S NOTTAGE HILL 
CHARDONNAY 
Baltas sausas vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda 
iš Australijos. Vynuogių veislė – Chardonnay. Gelsvo 
atspalvio vynas su persikų natomis aromatuose. 
Skonyje juntami citrusiniai vaisiai. Trumpas brandinamas 
amerikietiško ąžuolo statinėse suteikė lengvų vanilės tonų.

0,75 l – 8,39 €

HARDY‘S NOTTAGE HILL 
SHIRAZ
Vynuogių veislė – Shiraz. Vynui būdinga sodri raudona 
spalva su rubino atspindžiais. Aromatas su ąžuolo 
užuominomis ir juodojo šokolado tonais. Skonis ryškus, 
juntamos juodųjų uogų, džiovintų vaisių akcentai.  Vynas 
buvo brandinamas amerikietiško ąžuolo statinėse.

0,75 l – 8,39 €



43 

Vynas iš Australijos

HARDY’S BIN 343 
CABERNET / SHIRAZ
Vynas pagamintas iš 50 % Cabernet Sauvignon, 
43 % Shiraz ir 7 % kitų vynuogių.
Aromatuose vyrauja prinokusių vyšnių, slyvų ir 
juodųjų serbentų tonai. Burnoje juntami saldžių 
vaisių ir vanilės akcentai. Vynas buvo pabrandintas 
amerikietiško ir prancūziško ąžuolo statinėse. 

0,75 l – 5,99 €

HARDY’S BIN 141 
COLOMBARD / CHARDONNAY
Vynas pagamintas iš 73 % Colombard, 25 % Chardonnay 
ir 2 % kitų vynuogių.
Aromatuose juntami melionai, persikai ir guavos tonai. 
Burnoje tropinių vaisių, persikų ir vanilės akcentai. 
Vynas turi brandinimo ąžuole natų.

0,75 l – 5,99 €

HARDY’S BIN 545 
ROSE
Vynas pagamintas iš 66 % Shiraz, 24 % 
Cabernet Sauvignon ir 10 % kitų vynuogių.
Pusiau sausas, koralų rausvumo spalvos. 
Aromatuose juntami citrusinių vaisių ir 
uogų tonai.

0,75 l – 5,99 €
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MASI
Šiandien „Masi“ vyninei Valpoličeloje 
priklauso vyndarystės ūkis, anksčiau 
valdytas garsaus poeto Dante Alighieri 
palikuonių, bei vynuogynai Toskanoje 
ir tolimojoje Argentinoje. 1996 metais 
„Masi“ pradėjo investuoti į vynuogynus, 
kurie išsidėstę 950–1050 m virš 
jūros lygio Tupungato slėnyje, 
Mendosoje, Argentinoje. Šios vietovės 
mikroklimatas leidžia „Masi“ vyndariams 
išauginti vynuoges, iš kurių gaminamas 
itališko stiliaus vynas.

MASI TUPUNGATO
PASSO BLANCO     
Gaminamas Mendosoje iš 60 % Pinot Grigio ir 40 %
Torrontes vynuogių. Šiaudų geltonumo spalva, 
kompleksiški ir saldūs citrusinių bei kitokių atogrąžų 
vaisių aromatai, subalansuotas skonis ir ilgai išliekantis 
citrusų poskonis. Vynas 6 mėnesius brandintas 
plieninėse talpyklose ir dar 45 dienas buteliuose.
0,75 l – 9,10 €

MASI TUPUNGATO
PASSO DOBLE 
Gaminamas Mendosoje iš 70 % Malbec ir 30 % Corvina 
vynuogių. Tamsiai raudonos spalvos. Skonyje juntamos 
slyvos ir miško uogos, šilkiniai taninai ir ilgai išliekantis 
vyšnių poskonis. Vynas 9 mėnesius brandintas 
prancūzinių ąžuolų statinėse ir dar 15 dienų buteliuose. 
Gamyboje naudojama dviguba fermentacija.
0,75 l – 9,10 €

MASI TUPUNGATO CORBEC        
Gaminamas Mendosoje iš 70 % Malbec ir 30 % Corvina 
vynuogių. Gilios rubino spalvos su violetiniu atspalviu. 
Cinamono, miško uogų aromatai su mėtų natomis. 
Skonyje juntamos slyvos ir likerinės vyšnios, tvirti 
taninai ir ilgai išliekantis šokolado poskonis. Vynas 
18 mėnesių brandintas prancūzinių ąžuolų statinėse. 
Gamyboje naudojama dviguba fermentacija.

0,75 l – 20,29 €

Vynas iš Argentinos

92 PTS. 90 PTS.94 PTS.

Šie vynai gali būti 
pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes
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Vynas iš Čilės

„Carmen“ vyninę 1850 m. įkūrė 
Christianas Lanzas ir pavadino ją savo 
mylimos žmonos Carmen garbei. 
Vyninė įsikūrusi Andų papėdėje, tai 
užtikrina idealias sąlygas vynui gaminti 
ir padeda sukurti nepakartojamo 
skonio vynus. Šiandien šie vyno namai 
didžiuojasi būdami Čilės vynuogių 
auginimo ir vyndarystės pradininkai. 
Jų pripažinimą pasaulyje patvirtina 
ekspertų rekomendacijos, daugybė 
gautų apdovanojimų.

CARMEN

CARMEN CARMENERE  
Gaminamas Rapelio slėnyje. Vynui būdinga sodri 
rubinų spalva su žaižaruojančiais violetiniais atspalviais, 
intensyvus prinokusių raudonų vaisių aromatas su 
alyvuogių, aviečių, kavos, šokolado ir pipirų natomis. 
Skonis subalansuotas, gerai juntami juodojo šokolado, 
ąžuolo, slyvų džemo bei subtilūs prieskonių akcentai.  
Šis vynas yra pelnęs puikių „Wine Spectator“, „Wine 
Enthusiast“ įvertinimų, taip pat apdovanojimų vyno 
konkursuose Kanadoje, Čilėje, Vokietijoje ir JAV.  

0,75 l – 6,29 €

CARMEN CHARDONNAY 
Gaminamas Maipo slėnyje. Vynui būdinga žaižaruojanti 
gelsvai žalsva spalva. Aromate juntami įvairūs citrusiniai 
vaisiai ir mineralai. Skonis išraiškingas, subalansuotas, su 
ananasų, persikų, kriaušių, mangų, žaliųjų citrinų natomis 
bei subtiliomis lazdynų riešutų užuominomis. 
Šis vynas yra pelnęs puikių „Wine Spectator“ įvertinimų, 
taip pat apdovanojimų vyno konkursuose Brazilijoje, 
Kanadoje, Čilėje, Ispanijoje, Vokietijoje, JAV ir Italijoje.       

0,75 l – 6,29 €

Vynas gali būti 
pakuojamas į 
nemokamus 

maišelius.
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CARMEN
GRAN RESERVA 
Šios serijos vynai keletą metų iš eilės 
pelno aukščiausių įvertinimų ne tik 
Lietuvos vyno čempionatuose, bet 
ir tarptautiniuose konkursuose už 
skonio sodrumą, intensyvią spalvą, 
nepriekaištingą raudonų uogų bei 
vaisių aromatą.

CARMEN GRAN RESERVA CARMENERE
Vynas pagamintas iš 94 % Carmenere, 4 % Carignan, 2 % Tempranillo 
vynuogių. Gilios violetinės rubino spalvos, kompleksiški slyvų, vyšnių, 
šilkmedžo aromatai, taip pat juntami prinokusių raudonųjų pipirų ir 
špinatų tonai. Skonyje juntamos dūmo, skrudintos duonos ir šokolado 
natos. Vidutinio kūno vynas su švelniais taninais.
Vynas buvo brandinamas 12 mėnesių prancūziško ir amerikietiško ąžuolo 
statinėse ir dar 2 mėnesius butelyje. Rūsyje galima išlaikyti dar 6-7 metus.

0,75 l – 9,79 €

CARMEN GRAN RESERVA
CHARDONNAY                                                                                         
Gaminamas Kasablankos slėnyje iš 100 % Chardonnay 
vynuogių. Vynui būdinga aukso spalva, kompleksiškas 
vaisių, vanilės ir sviesto aromatas. Sodrus, geros 
struktūros skonis su subtiliomis ąžuolo užuominomis, 
ilgai trunkantis poskonis. Vynas dalinai brandintas 
prancūzinių ąžuolų statinėse 8 mėnesius ir dar 
24 mėnesius buteliuose.

0,75 l – 9,79 €

CARMEN GRAN RESERVA 
MERLOT 
Gaminamas Maipo slėnyje iš 90 % Merlot ir 
10 % Malbec vynuogių. Vynas, pasižymintis tvirtais 
ir gerai integruotais taninais, gilia rubinų spalva, 
kompleksiškais aromatais, prinokusių slyvų ir juodojo 
šokolado tonais. Vynas 11 mėnesių brandintas 
prancūzinių ir amerikinių ąžuolų statinėse ir dar 
2 mėnesius buteliuose. 

0,75 l – 9,79 €

Vynas gali būti 
pakuojamas į 
nemokamus 

maišelius.
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Vynas iš Čilės

„Cono Sur“ įkurta 1993-iaisiais ir per 15 metų pagal 
pardavimo vertę tapo vynine Nr. 2 Čilėje. Tai pirmoji šios 
šalies vyninė, gavusi dvigubą ISO standartą: 9001 (kokybės) 
ir 14001 (aplinkos apsaugos). Jos tikslas – pasitelkus 
inovatyvias technologijas, gaminti aukščiausios kokybės 
išraiškingus vynus. Vyninės šūkis: „Jokių genealoginių 
medžių, jokių dulkėtų butelių – tik kokybiškas vynas.“ 
Tą patvirtina daugybė aukščiausių apdovanojimų 
įvairiuose tarptautiniuose konkursuose ir degustacijose – 
Metų vyndario, Metų vyninės, Geriausio kategorijos 
vyno ir t. t. Kompanija taip pat itin daug dėmesio skiria 
aplinkosaugai, ir tai daroma visuose gamybos etapuose. 
Šį kompanijos siekį vyno etiketėse simbolizuoja dviratis 
kaip ekologiška transporto priemonė.

CONO SUR

CONO SUR 20 BARRELS 
PINOT NOIR
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių. Gilios 
rubino raudonumo spalvos. Kvapuose vyrauja raudonųjų 
vaisių ir slyvų aromatai su prieskonių užuominomis. Burnoje 
juntami šokolado tonai su likerinių vyšniu poskoniu, gerai 
integruota rūgštis. 12 mėnesių 80 % vyno buvo brandinama 
prancūziško ąžuolo statinėse ir 20 % mažose statinaitėse.

0,75 l – 17,49 €

CONO SUR 20 BARRELS 
CHARDONNAY
Vynas pagamintas iš 100 % Chardonnay vynuogių. Ryškios 
žalsvai geltonos spalvos su labai citrusinių natų aromatais, 
papildytais greipfrutų, liepų ir baltųjų gėlių tonais. Burnoje 
mineralinis ir šiek tiek sūrus, pasižymi puikiu rūgštingumu ir ilgu 
subalansuotu poskoniu. 8 mėnesius 75 % vyno buvo brandinama 
prancūziško ąžuolo statinėse ir 25 % mažose statinaitėse.

0,75 l – 17,49 €
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CONO SUR 
RESERVA ESPECIAL 
GEWURZTARMINER
Vynas pagamintas iš 100 % Gewurztraminer 
vynuogių.
Ryškiai geltonos spalvos. Juntami intensyvūs 
gėlių, rožių aromatai. Burnoje vyrauja ličio 
vaisiai, minerališkas. Vynas buvo brandinamas 
6 mėnesius plieno talpyklose.

0,75 l – 8,89 €

CONO SUR RESERVA 
ESPECIAL PINOT NOIR
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių.
Rubino raudonumo spalvos. Kvapuose vyrauja 
slyvų ir aviečių aromatai, bei subtilios gėliškos 
natos. Burnoje labai juntami kavos ir šokolado 
tonai. Vynas buvo brandinamas 11 mėnesių 
prancūziško ąžuolo statinėse.

0,75 l – 8,89 €

CONO SUR RESERVA 
ESPECIAL SYRAH 
Vynas pagamintas iš 97 % Syrah ir 3 % 
Cabernet Sauvignon vynuogių.
Tamsiai raudonos intensyvios spalvos su 
violetiniais atspalviais. Juntami intensyvūs 
šokolado ir saldūs vanilės aromatai. Burnoje 
vyrauja raudonieji vaisiai, saldžių vyšnių 
tonai. Vynas buvo brandinamas 12 mėnesių 
prancūziško ąžuolo statinėse.

0,75 l – 8,89 €

CONO SUR OCIO PINOT NOIR
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių.
Gilios rubino raudonumo spalvos. Kvapuose vyrauja 
subtilūs raudonųjų vaisių ir uogų aromatai su baltųjų 
gėlių užuominomis. Burnoje juntami šokolado tonai su 
tabako poskoniu, gerai integruota rūgštis. Vynas buvo 
brandinamas 14 mėnesių prancūziško ąžuolo statinėse 
ir 2 mėnesius plieno talpyklose.

0,75 l – 41,29 €
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Vynas iš JAV

CHATEAU 
STE. MICHELLE
Vyninės „Chateau Ste. Michelle“ istorija prasidėjo 1912 m. 
Vašingtono valstijoje. Ilgainiui prancūziško chateau 
stiliaus vyno ūkis pradėjo gaminti aukštesnio lygio vynus 
iš klasikinių Vinifera vynuogių. Būdami labai ambicingi 
ir naudodamiesi Senojo Pasaulio patirtimi bei Naujojo  
galimybėmis, šio ūkio vyndariai pradėjo gaminti vis 
geresnės kokybės gėrimus. Vyninės pasididžiavimas – 
daugiausia įvertinimų pelnę Naujojo Pasaulio rislingai. 
Taip pat vyninė turi daug kitų garbingų įvertinimų, tokių 
kaip „Metų vyno prekės ženklas 2008“ („Market Watch“), 
„Amerikos metų vyninė 2004“ („Wine Enthusiast“), 
„Metų vyninė 2005“ („Restaurant Wine“).

CHATEAU STE. MICHELLE 
CHARDONNAY
Vynas pagamintas iš 100 % Chardonnay vynuogių.
Vynas šviesiai gelsvos spalvos su žalsvu atspalviu 
kraštuose. Minerališkas su saldžiais citrusinių vaisių 
aromatais. Skonyje subtiliai juntamos ąžuolo natos.
Dalis Chardonnay vynuogių buvo brandinta 6 mėnesius 
amerikietiško ir prancūziško ąžuolo statinėse (tarp jų 
buvo naudota 12 % naujų ąžuolo statinių).

0,75 l – 13,29 €
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CHATEAU STE. MICHELLE 
SYRAH 
Šio Vašingtono valstijoje pagaminto vyno aromate 
dominuoja intensyvios prieskonių, šilauogių, 
žibuoklių ir levandų natos. Skonis sodrus, jame 
ryškiai juntamos prinokusios uogos ir prieskoniai.  
Daugiau nei metus brandintas ąžuolinėse statinėse.

0,75 l – 11,89 €

CHATEAU STE. MICHELLE 
DRY RIESLING   
Šis Vašingtono valstijoje pagamintas vynas yra gelsvos 
spalvos, dominuoja prinokusių persikų ir abrikosų aromatai. 
Gerai subalansuotas vaisių skonis su švariu poskoniu. Pelnęs 
daug apdovanojimų, tarp jų ir aukso medalį Los Andžele 
vykusiame „International Wine & Spirit“ konkurse.

0,75 l – 10,49 €

CHATEAU STE. MICHELLE 
EROICA RIESLING  
Baltasis pusiau sausas vynas sukurtas bendradarbiaujant su 
žymiąja Vokietijos Mozelio regiono „Dr. Loosen“ vynine. 
Pavadintas Beethoveno 3-iosios simfonijos vardu. Subtilus 
minerališkumas paryškina iškirtinius mandarinų ir saldesnių 
citrusinių vaisių kvapus. Skonyje ryškios vaisių natos.  

0,75 l – 20,29 €
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MASI

MASI COSTASERA AMARONE 
CLASSICO D.O.C. 
Gaminamas Venete appassimento metodu – iš geriausių rinktinių 
padžiovintų vynuogių. 24 mėnesius brandinamas ąžuolinėse statinėse 
ir ne mažiau kaip 4 mėnesius buteliuose, taip įgauna tamsią rubinų 
spalvą, švelnų vyšnių uogienės aromatą. Tai pilno kūno vynas, jį 
ragaujant išryškėja vyšnių, cinamono ir vanilės prieskonis. Būdingas 
ilgai trunkantis poskonis. Rūsyje galima išlaikyti iki 35 metų. 

0,375 l – 19,59 € 
0,75 l – 33,59 € (su dėžute) 
1,5 l – 75,00 €

Vynas iš Italijos

Vyninės istorija atspindi Veneto 
regiono, tiksliau – Veronos apylinkių, 
vynininkystę. Įmonės pavadinimas kilęs 
nuo nedidelio slėnio Vaio del Masi, kurį 
XVIII a. pabaigoje įsigijo Boscaini šeima. 
Šiandien vyninei Valpoličeloje priklauso 
vyndarystės ūkis, anksčiau valdytas 
garsaus poeto Dante Alighieri palikuonių, 
bei vynuogynai Toskanoje ir tolimojoje 
Argentinoje. „Masi Agricola“ – tai įmonė, 
nebijanti puoselėti vyndarystės tradicijų 
ir jų pritaikyti nuolat kintančioje aplinkoje. 
Jos vynai ekspertų dažnai įvardinami kaip 
Veneto regiono vynų etalonas.

MASI COSTASERA AMARONE 
MAZZANO CLASSICO D.O.C. 
Gaminamas iš 75 % Corvina, 20 % Rondinella ir 5 % Molinara vynuogių, auginamų Veneto 
regione. 
Raudonasis sausas vynuogių vynas, kurio gamyboje naudojamas gerai žinomas 
appassimento metodas, kuomet vynas gaminamas iš geriausių rinktinių padžiovintų 
vynuogių. 3 metus brandinamas prancūziško ir slovėniško ąžuolo statinėse ir ne mažiau 
kaip 6 mėnesius butelyje. Po ilgo brandinimo vynas įgauna tamsią rubino spalvą, švelnų 
vyšnių uogienės aromatą. Tai pilno kūno vynas, kurio skonyje išryškėja vyšnių, cinamono ir 
vanilės prieskonis. Labai ilgai trunktantis poskonis. Rūsyje galima išlaikyti iki 35–40 metų. 

0,75 l – 120,00 €

MASI COSTASERA 
AMARONE 
CLASSICO 
RISERVA D.O.C.           
Šis Veneto vynas, 38 mėnesius 
brandinamas ąžuolinėse statinėse 
ir 6 mėn. buteliuose, įgyja kepintų 
vyšnių ir slyvų aromatą, švelnų 
saldžiųjų vyšnių bei mėlynių 
prieskonį. Rūsyje galima išlaikyti 
30–35 metus. 
0,75 l – 46,89 €

NAUJI
TŪRIAI
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MASI CAMPOFIORIN IGT 
Gaminamas iš 75 % Corvina, 20 % Rondinella ir 5 % Molinara vynuogių. 
Tai originalus Veneto regiono raudonasis vynas, gaminamas nuo 1964 m. 
Vyno gamyboje naudojamas dvigubos fermentacijos metodas, kuomet 
antroje stadijoje vynas maišomas su padžiovintomis netraiškytomis 
vynuogėmis. Brandinamas 22 mėnesius ąžuolo statinėse. Būdinga tamsi 
rubino spalva, ryškūs prinokusių vaisių aromatai, dominuoja razinų 
ir cinamono prieskonis. Šviežia rūgštis su švelniais taninais sąlygoja 
subalansuotą skonį. Rūsyje galima išlaikyti apie 15–20 metų.

0,75 l – 11,89 €

MASI MASIANCO IGT 
Gaminamas iš 75 % Pinot Grigio ir 25 % specialiai pernokintų 
Verduzzo vynuogių. 
Aukso geltonumo spalvos su žalsvu atspalviu, kvapuose vyrauja 
citrusinių vaisių, gėlių ir medaus aromatai. Burnoje juntami 
tropiniai vaisiai. Pinot Grigio buvo brandinama 3 mėnesius plieno 
statinėse, o Verduzzo – ąžuolo statinėse.

0,75 l – 10,49 €

MASI ROSA DEI MASI 
ROSATO TREVENEZIE IGT
Gaminamas iš 100 % Refosco vynuogių. 
Tai originalus Veneto regiono rausvasis vynas, 
kurio gamybai naudojamas appaxximento 
metodas. Būdinga lašišos rausvumo spalva 
su vyšnių tonais. Nosyje juntamos laukinės 
uogos, avietės ir vyšnios. Gerai subalansuotas 
vynas, gyva ir gaivi rūgštis.

0,75 l – 10,99 €

Šie vynai gali būti 
pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes
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Šie vynai gali būti 
pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes

MASI MODELLO 
MERLOT IGT
Gaminamas iš 100 % Merlot vynuogių. 
Intensyvios rubino spalvos. Kvapuose vyrauja 
vaisių, žibuoklių ir vanilės tonai. Aksominis 
skonis, su ilgai išliekančiu poskoniu. 

0,75 l – 8,74 €

MASI MODELLO 
PINOT GRIGIO DOC
Gaminamas iš 100 % Pinot Grigio vynuogių. 
Šiaudų geltonumo spalva. Kvapuose vyrauja 
persikų ir kriaušių aromatai. Burnoje juntami 
žalieji obuoliai, prisirpusios kriaušės ir 
migdolų tonai.

0,75 l – 8,74 €
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FONTANAFREDDA

Vynas iš Italijos

„Fontanafredda“ – didžiausia Barolo gamintoja visoje 
Italijoje. Čia pagaminama taip pat daugiausiai Asti vynų. 
Tai pati įspūdingiausia Pjemonto vyno įmonė.
Įmonę 1878 m. įsteigė karaliaus Viktoro Emanuelio II sūnus 
grafas Emanuelis Albertas di Mirafiore Fontanafredda. 
Po dviejų metų jis pasiūlė rinkai vyną iš Nebbiolo vynuogių, 
kurį pavadino Barolo. Nuo to laiko Barolo vynai garsina 
įmonę, o vyndariai garsina šį vyną visame pasaulyje. 

FONTANAFREDDA 
GAVI DEL COMUNE 
DI GAVI D.O.C.G. 
Pagamintas iš 100 % Cortese 
vynuogių. Šiaudų geltonumo 
spalvos su žalsvais atspalviais. 
Aromate juntami vaisių, žalių 
obuolių, citrinų ir gėlių tonai. 
Skonis gaivus, sausas ir gerai 
suderintas.

0,75 l – 12,59 €

FONTANAFREDDA SERRALUNGA 
D’ALBA BAROLO D.O.C.G.
Pagamintas iš 100 % Nebbiolo vynuogių.
Rubino spalvos su aiškiai užuodžiamais vanilės, prieskonių 
ir rožių kvapais. Skonis yra sausas, pilno kūno su ryškiai 
išreikštais džiovintais brandos tonais. Ilgas poskonis su 
aksominiais taninais. Vynas buvo brandinamas 24 mėnesius 
didelėje ąžuolo statinėje ir dar 12 mėnesių butelyje.

0,75 l – 31,49 €
1,5 l – 70,00 €

FONTANAFREDDA 
PAPAGENA BARBERA 
D’ALBA SUPERIORE DOC
Vynas pagamintas iš 100 % Barbera vynuogių. 
Rubino raudonumo spalva su violetiniu atspalviu. 
Vyne jaučiasi cinamono, slyvų, pipirų ir kavos 
aromatai. Vynas buvo brandinamas 12 mėnesių 
Allier prancūziško ąžuolo statinėje ir dar apie 
3 mėnesius butelyje.

0,75 l – 16,09 €

FONTANAFREDDA 
AMPELIO LANGHE 
CHARDONNAY DOC
Vynas pagamintas iš 100 % Chardonnay 
vynuogių. Šiaudų geltonumo spalvos. 
Vyne jaučiasi kompleksiški vaisių ir 
vanilės aromatai. 70 % vyno buvo 
brandinama plieno statinėse ir 30 % 
Allier ąžuolo statinėje 

0,75 l – 17,49 €
NAUJI
TŪRIAI
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BARONE 
RICASOLI

Vynas iš Italijos

„Barone Ricasoli“ – pati seniausia 
pasaulyje šeimos vyninė! Ricasoli 
istorija siekia XII a., kai šiai šeimai 
buvo padovanotos Florencijos pilis 
ir jai priklausančios žemės. Šiandien 
verslui vadovauja jau 32-asis baronas 
Ricasoli – Francesco Ricasoli. Dabar 
vyninė žinoma kaip aukščiausios 
kokybės Chianti vyno gamintoja.

BARONE RICASOLI BOLGHERI 
D.O.C.
Pagamintas iš 50 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot ir 
25 % Petit Verdot vynuogių Italijoje, Toskanos regione. 
Rubinų raudonumo spalvos. Labai kompleksiško kvapo – 
juntamos levandų užuominos, saldymedžių, tabako ir 
šokolado tonai. Burnoje dominuoja priekonių gausa, 
pipirai, cinamonas ir vanilė. Ilgai trunkantis poskonis su 
šilkiniais taninais. Vynas brandintas ąžuolinėse statinėse 
12–14 mėnesių.

0,75 l – 18,89 €

BARONE RICASOLI BROLIO CHIANTI 
CLASSICO RISERVA D.O.C.G.
Pagamintas Italijoje, Toskanos regione, iš 80 % Sangiovese, 
15 % Merlot ir 5 % Cabernet Sauvignon vynuogių. Gilios rubinų 
raudonumo spalvos, dominuoja vaisių ir prieskonių aromatai, 
burnoje juntamos gervuogės, juodieji serbentai su vaistažolių ir 
tabako tonais. Vynas brandintas ąžuolinėse statinėse 16 mėnesių 
ir dar 3 mėnesius buteliuose.

0,75 l – 18,89 €
1,5 l – 45,50 €NAUJI

TŪRIAI
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BARONE RICASOLI CHIANTI D.O.C.G.
Pagamintas iš Sangiovese vynuogių Italijoje, Toskanos regione. 
Rubinų raudonumo spalvos, ryškaus charakterio ir gerai 
subalansuotas vynas. Dominuoja mėtų ir juodų uogų aromatai, 
skonis – prisirpusių vyšnių. 10 % vyno brandinta ąžuolinėse statinėse 
ir 90 % – plieno talpyklose.

0,75 l – 9,10 €

BARONE RICASOLI TORRICELLA IGT
Vynas pagamintas Italijoje, Toskanos regione, iš 80 % Chardonnay 
ir 20 % Sauvignon Blanc vynuogių. Šviesios šiaudų spalvos, kvepia 
baltais vaisiais, citrusais ir žolelėmis. Burnoje juntamas prinokusių 
vaisių skonis, puikus šviežumo ir minerališkumo balansas. 
50 % vyno brandinta ąžuolinėse statinėse ir 50 % – plieno 
talpyklose 6 mėnesius.

0,75 l – 13,99 €

BARONE RICASOLI ROCCA GUICCIARDA 
CHIANTI CLASSICO RISERVA D.O.C.G.
Pagamintas Italijoje, Toskanos regione, iš ne mažiau kaip 80 % Sangiovese 
vynuogių ir kitos dalies Merlot su Cabernet Sauvignon. Rubinų raudonumo 
spalvos. Aromate dominuoja žibuoklių ir salsvos skrudinimo natos, burnoje 
juntamas cinamonas ir saldūs uogų tonai. Vynas brandintas ąžuolinėse 
statinėse 15 mėnesių.

0,75 l – 16,09 €
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Vynas iš Italijos

PETRA ZINGARI TOSCANA IGT
Pagamintas iš Merlot, Sangiovese, Syrah, Petit Verdot 
vynuogių. Labai intensyvi ir koncentruota 
rubino spalva. Puiki skonio pusiausvyra, 
pasižyminti balzamiko ir minerališkumo balansu. 
Buvo brandinamas 12 mėnesių ąžuolo statinėse ir 
dar mažiausiai 3 mėnesius butelyje.

0,75 l – 10,99 €

TERUZZI ISOLA BIANCA VERNACIA 
DI SAN GIMIGNANO DOCG
Pagamintas iš 100 % Vernaccia di San Gimignano vynuogių. 
Blyškios šiaudų spalvos su žalstelėjusiu krašteliu. Kvapuose 
vyrauja gilūs citrusų ir gėlių tonai. Puiki skonio pusiausvyra, 
pasižyminti sudėtingu migdoliniu poskoniu. 
Buvo brandinamas 4–5 mėnesius plieno statinėse.

0,75 l – 9,99 €

ROCCA DELLE MACIE MOONLITE 
TOSCANA BIANCO IGT
Gaminamas iš 40 % Chardonnay, 40 % Vermentino ir 20 % 
Pinot Grigio vynuogių. Šiaudų geltonumo spalvos su žaliais 
atspalviais. Kvapuose vyrauja kompleksiški intensyvūs baltųjų 
gėlių aromatai. Burnoje juntami švieži ir minerališki tonai (iš 
Vermentino) bei skrudintos duonos tonai (iš Chardonnay).

0,75 l – 9,99 €

NAUJIENOS
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Vynas iš Ispanijos

Dar nuo vaikystės mažąjį Alejandro auklėjo 
būti savarankišku ir puoselėti šeimos tradicijas. 
Dirbdamas šeimos ūkyje kartu su tėvu jis 
kiekvienais metais mokėsi gaminti vyną iš 
vynuogių, užaugintų savo mažame vynuogyne. 
Nuo 1972-ųjų metų Alejandro Fernandez jau 
džiaugėsi savo nuosava vynine. Šiandien tai 
viena žinomiausių vyninių visoje Ispanijoje, 
o Alejandro Fernandez vardas siejamas 
su Ribera del Duero regiono kultūra ir 
Tempranillo vynuogių ambasada.

ALEJANDRO 
FERNANDEZ

ALEJANDRO FERNANDEZ 
TINTO PESQUERA CRIANZA D.O. 
RIBERA DEL DUERO
Pagamintas iš 100 % Tempranillo vynuogių. Gilios rubino spalvos 
su violetiniu atspalviu. Kvapuose vyrauja kompleksiški vanilės ir 
saldymedžio aromatai. Burnoje šilkinis, juntamas ilgai trunkantis tabako 
poskonis su minkštais taninais. Vynas buvo brandinamas 18 mėnesių 
amerikietiško ąžuolo statinėse ir dar 6 mėnesius butelyje. Vynas 
tinkamas vartoti dabar ir dar 40 metų!

0,75 l – 16,80 €

ALEJANDRO FERNANDEZ 
DEHESA LA GRANJA D.O. 
TIERRA DEL VINO DE ZAMORA
Pagamintas iš 100 % Tempranillo vynuogių. Gilios rubino spalvos su granato 
krašteliu. Kvapuose vyrauja rūkytos mėsos tonai, juntami sudėtingi juodų 
uogų ir balzamiko aromatai. Burnoje galingas ir intensyvus, juntamas ilgai 
trunkantis juodųjų ir raudonųjų uogų poskonis. Vynas buvo brandinamas 
24 mėnesius amerikietiško ąžuolo statinėse ir dar 12 mėnesių butelyje. 
Vynas tinkamas vartoti dabar ir dar 20 metų!

0,75 l – 9,79 €
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Vynas iš Ispanijos

„CEPAS Viejas“ išvertus reiškia seni vynmedžiai, 
užauginti dirvožemyje turiančiame mažai 
organinių medžiagų, todėl derlius būna 
labai mažas, bet labai aukštos kokybės. 
„Bodegas Murviedro“ – tai viena svarbiausių 
vyninių Valensijos regione, skyrusi daug 
dėmesio modernių technologijų įdiegimui. 
Vyninė įkurta 1927 m. kaip Šveicarijos 
„Schenk“ grupės Ispanijos dukterinė 
kompanija, viena iš pirmaujančių Europos 
kompanijų vynininkystės sektoriuje. 
MURVIEDRO pavadinimas kilęs nuo 
senovinės sienos pavadinimo „Muri Veteres“, 
kuri juosia senamiestį.

MURVIEDRO

CEPAS VIEJAS MERSEGUERA 
D.O.P. VALENCIA
Pagamintas iš 100 % Merseguera vynuogių. Vynas yra šviesiai gelsvos spalvos 
su žaliais atspalviais. Kvapuose vyrauja kompleksiški gėlių, pankolių ir 
balzamiko tonai. Burnoje juntamos abrikosų ir persikų natos. Tai vynas turintis 
Viduržiemio jūros charakterį su gerai intergruota rūgštimi ir ilgu poskoniu.
Merseguera vynuogių derlius išskirtinai nuimamas tik rankomis, o 
fermentacijos metu kai pasiekiamas 2º alkoholis vynuogės yra presuojamos 
ir fermentacija baigiama ąžuolo statinėse. Paskui vynas brandinasi ant 
savo nuosėdų dar 2 mėnesius toje pačioje ąžuolo statinėje.

0,75 l – 9,99 €

CEPAS VIEJAS BOBAL 
D.O.P. UTIEL-REQUENA
Pagamintas iš 100 % Bobal vynuogių.
Gilios rubino raudonumo spalvos. Kvapuose vyrauja 
gilūs ir kompleksiški miško uogų, irisų ir vanilės 
aromatai. Burnoje juntami šokolado tonai su ilgai 
trunkančiu tabako poskoniu. Vynas buvo brandinamas 
8 mėnesius prancūziško ąžuolo „Allier“ statinėse ir dar 
8 mėnesius butelyje. Vyną galima išlaikyti iki 6 metų.

0,75 l – 9,99 €
1,5 l – 19,59 €NAUJI

TŪRIAI
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Šie vynai gali būti 
pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes

MURVIEDRO COLECCION 
RESERVA D.O.P. 
UTIEL-REQUENA
Vynas pagamintas iš 40% Tempranillo, 
40 % Monastrell and 20 % Cabernet Sauvignon 
vynuogių. Rubino raudonumo spalvos vynas 
su uogieniškais raudonųjų vaisių aromatais ir 
prieskonių natomis. Vynas brandintas mažiausiai 
12 mėnesių amerikietiško ąžuolo statinėse.

0,75 l – 6,49 €

NAUJIENOS

MURVIEDRO COLECCION 
VERDEJO D.O. TIERRA 
DEL VINO DE CASTILLA
Vynas pagamintas iš 100 % Verdejo vynuogių. 
Ryškiai gelsvo atspalvio. Kvepia prinokusiais 
tropiniais vaisiais ir baltųjų gėlių aromatais. 
Gyvas ir traškus skonis su gerai subalansuota 
rūgštimi ir vaisiškais tonais. 

0,75 l – 4,99 €

MURVIEDRO COLECCION 
TEMPRANILLO D.O.P. 
UTIEL-REQUENA
Vynas pagamintas iš 100 % Tempranillo 
vynuogių. Gilios vyšnių spalvos vynas, 
pasižymintis intensyviais prinokusių raudonųjų 
vaisių aromatais su anyžiaus bei prieskonių 
natomis. Švelnus skonis su šilkiniais taninais ir 
ilgai išliekančiu poskoniu.

0,75 l – 4,99 €

MURVIEDRO COLECCION 
CRIANZA D.O.P. VALENCIA
Vynas pagamintas iš 50 % Tempranillo, 
30 % Monastrell and 20 % Syrah vynuogių. Vyšnių 
spalvos vynas, pasižymintis prinokusių raudonųjų 
vaisių aromatais su anyžiaus ir prieskonių 
natomis. Vynas brandintas 6 mėnesius 
amerikietiško ąžuolo Missouri statinėse.

0,75 l – 5,99 €
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Vynas iš Ispanijos

„Bodegas Anadas“ vyninė įsikūrusi 
Karinjenoje. Šis regionas Ispanijoje 
vienas iš pirmųjų gavo D.O. rangą. 
Romėniškos kilmės vardas Carinena 
atgimsta su nauju vardu – CARE.

BODEGAS 
ANADAS

CARE CRIANZA
Pagamintas iš 70 % Tempranillo ir 
30 % Merlot vynuogių. Raudonos vyšnių 
spalvos su violetiniais atspalviais. Kvapuose 
vyrauja: vanilė, kedras, šokoladas. Pilno kūno, 
galingas vynas. Poskonyje juntami uogieniški 
tonai. Vynas buvo brandinamas 12 mėnesių 
amerikietiško ąžuolo statinėje.

0,75 l – 9,99 € (su taure dėžutėje)

CARE FINCA BANCALES 
GARNACHA D.O.
Pagamintas Karinjenoje iš Garnacha vynuogių. 
Rubinų raudonumo spalvos. Kvapas – juodų ir 
raudonų vaisių su balzamiko natomis. Pilno kūno 
vynas, jo skonyje juntami įvairūs prieskoniai 
su gerai integruotais taninais. Poskonis 
elegantiškas ir tvirtas. Vynas brandintas 
14 mėnesių amerikinių ir prancūzinių ąžuolų 
statinėse ir dar 17 mėnesių buteliuose. 

0,75 l – 11,54 €

Vynas gali būti 
pakuojamas 

į nemokamas 
dėžutes
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1970 metais Cenicero mieste, Riocha regiono širdyje, 
Ispanijoje, Enrique Forner įkūrė nuosavą vyno ūkį, kurį 
pavadino „Marques de Caceres“. Vynui savo titulą 
suteikė Forner šeimos draugas Kasereso markizas, 
ispaniškai Marques de Caceres, Juan Noguera Merle. 
Šiandien „Marques de Caceres“ vynas yra vienas 
labiausiai vertinamų Ispanijos vyno prekės ženklų 
pasaulyje. Šis nepriekaištingos reputacijos vynas, dažnai 
tiekiamas oficialiuose Ispanijos Karališkosios šeimos 
bei vyriausybės priėmimuose, yra įtrauktas į geriausių 
tradicinių bei prabangių restoranų meniu.

MARQUES 
DE CACERES

MARQUES DE CACERES MC 
D.O.Ca. RIOJA
Vynas pagamintas iš 100 % Tempranillo vynuogių. 
Ryškios rubino spalvos, intensyvus aviečių ir vyšnių 
aromatas su švelniomis šokolado ir kavos natomis. 
Poskonyje juntami cinamono ir odos tonai. Vynas 
buvo brandinamas 15 mėnesių ąžuolo statinėse ir 
6 mėnesius butelyje.

0,75 l – 27,99 €

Vynas iš Ispanijos

MARQUES DE 
CACERES RESERVA 
D.O.Ca. RIOJA         
Vynas pagamintas iš 
85 % Tempranillo, 10 % Garnacha 
ir 5 % Graciano vynuogių, surinktų 
senesniuose nei 25–35 metų 
vynuogynuose. Ryškios rubino 
spalvos, intensyvus aviečių ir vyšnių 
aromatas su švelniomis šokolado ir 
kavos natomis. Poskonyje juntami 
cinamono ir odos tonai. Vynas 
buvo brandinamas 20 mėnesių 
prancūziško ąžuolo statinėse ir 
2 metus butelyje. 

0,75 l – 15,99 €
1,5 l – 31,50 €

MARQUES DE 
CACERES CRIANZA 
D.O.Ca. RIOJA 
Vynas pagamintas iš 85 % 
Tempranillo, 10 % Garnacha ir 
5 % Graciano vynuogių surinktų 
senesniuose nei 15-25 metų 
vynuogynuose. Gilios rubino 
spalvos, išraiškingo braškių ir vyšnių 
aromato su ryškiomis vanilės ir 
sladžių prieskonių natomis. Švarus 
ir gyvas burnoje su aksominiais 
taninais. Vynas buvo brandinamas 
12 mėnesių prancūziško ir 
amerikietiško ąžuolo statinėse ir ne 
mažiau kaip 12 mėnesių butelyje.

0,75 l – 9,99 €

NAUJITŪRIAI
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MARQUES DE 
CACERES VERDEJO 
D.O. RUEDA
Vynas pagamintas iš 100 % Verdejo 
vynuogių. Šviesios šiaudų spalvos, 
juntama puokštė žolelių ir citrusinių 
vaisių su mineralinėmis natomis. 
0,75 l – 7,00 €

MARQUES DE 
CACERES ALBARINO 
D.O. RIAS BAIXAS
Vynas pagamintas iš 100 % Albarino 
vynuogių. Auksinės šiaudų spalvos, 
juntami gėliški, citrusinių vaisių tonai su 
mineralinėmis natomis. Burnoje labai 
sultingas vynas su ilgu vaisišku poskoniu. 
Vynas buvo brandinamas butelyje 
3 mėnesius. 
0,75 l – 9,79 €

MARQUES DE CACERES 
ANTEA BARREL FERMENTED 
D.O.Ca. RIOJA
Vynas pagamintas iš 93 % Viura ir 7 % Malvasia 
vynuogių. Tamsi šiaudų spalva, obuolių ir prisirpusių 
kriaušių natos, skonyje juntami saldūs persikai, 
brandūs, skrudinti vanilės tonai. Vynas buvo 
brandinamas 3 mėnesius naujose prancūziško 
ąžuolo statinėse ir dar 3 mėnesius butelyje.
0,75 l – 9,09 €

MARQUES DE 
CACERES EXCELLENS 
ROSE D.O.Ca. RIOJA
Vynas pagamintas iš 60 % Garnacha 
tinta, 40 % Tempranillo vynuogių. 
Blyškiai rausva spalva. Vyrauja 
raudonųjų uogų aromatai su gėlių 
ir vaistažolių užuominomis. Šilkinis 
burnoje su ilgai išliekančiu poskoniu.
0,75 l – 8,39 €

MARQUES DE CACERES 
SATINELA SEMI DULCE 
D.O.Ca. RIOJA
Vynas pagamintas iš 95 % Viura ir 5 % Malvasia 
vynuogių. Pusiau saldus, šviesios šiaudų 
spalvos su auksiniu atspalviu vynas. Būdingas 
abrikosų, persikų ir mangų aromatas. Poskonyje 
atsiskleidžia ličių ir melionų prieskonis. Vyno 
saldumas gaunamas natūraliu būdu – spaudžiant 
šiek tiek pavytintas vynuoges spalio pabaigoje.
0,75 l – 7,00 €

NAUJIENOS
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Vynas iš
Naujosios Zelandijos

VILLA MARIA
1961 metais Oklando mieste būdamas vos 21-erių metų 
juonuolis George Fistonich pradeda savo pirmuosius 
žingsnius vieno aro vynuogyne ir jau 1962 metais 
pagamina pirmąjį savo vyną, kurį pavadina VILLA MARIA. 
1970 metais vyninė pradėjo sparčiai plėstis ir augti. 
1995 metais VILLA MARIA tampa akredituota tvarios 
vynuogių auginimo Naujoje Zelandijoje (SWNZ) nare 
ir jau 2001 metais pereina prie 100 % užsukamų 
kamščių, tokiu būdu dar labiau prisidėdama prie gamtos 
išsaugojimo ir „sustainable viticulture“ strategijos.
Šiandien „Villa Maria“ yra labiausiai vertinama Naujosios 
Zelandijos vyninė, kurioje dirba daugiau nei 250 
nuolatinių darbuotojų, ji augina 28 skirtingas vynuogių 
veisles ir eksportuoja vyną į daugiau nei 60 pasaulio šalių.

NAUJIENOS

VILLA MARIA PRIVATE BIN 
PINOT NOIR
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių. 
Dominuoja raudonųjų vyšnių, gvazdikėlių 
ir cinamono aromatai. Burnoje juntamos 
spanguolės, kavos pupelių ir kakavos tonai.

0,75 l – 11,89 €

VILLA MARIA 
PRIVATE BIN 
ORGANIC 
SAUVIGNON 
BLANC
Vynas pagamintas iš 100 % 
Organic Sauvignon Blanc 
vynuogių. Gelsvos spalvos 
su žalsvu atspalviu. Ryškūs 
tropinių vaisių aromatai su 
guavos ir melionų tonais. 
Gomuryje dominuoja 
sunokę kaulavaisiai, tokie 
kaip persikai, persimaišantys 
su šviežiomis žolelėmis, 
bazilikais ir čiobreliu.

0,75 l – 10,49 €

VILLA MARIA PRIVATE BIN 
PINOT GRIGIO
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Grigio 
vynuogių. Ryškūs raudonųjų obuolių, kriaušių 
ir apelsinų aromatai. Gera tekstūra burnoje ir 
ilgai išliekantis poskonis.

0,75 l – 10,49 €

64 
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VILLA MARIA RESERVE 
SAUVIGNON BLANC
Vynas pagamintas iš 100 % Sauvignon 
Blanc vynuogių. Gelsvos spalvos su 
žalsvu atspalviu. Aromatuose juntami 
galingi juodųjų serbentų ir guavos tonai. 
Gomuryje dominuoja citrusiniai vaisiai 
su aštriomis žolelėmis kaip rozmarinas ir 
čiobrelis.

0,75 l – 13,29 €

VILLA MARIA 
NOBLE RIESLING 
BOTRYTIS 
SELECTION
Vynas pagamintas iš 100 % rankomis 
surinktų vynuogių. Gintarinio 
atspalvio desertinis vynas, kuriame 
dominuoja citrinos žievelės, iriso, 
abrikoso, sausmedžio ir imbiero 
aromatai. Gomuryje juntamas 
apelsinų marmeladas, medus. 
Labai sultingas poskonis.

0,375 l – 16,00 €

VILLA MARIA RESERVE 
PINOT NOIR
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių. 
Dominuoja ryškūs gėlių, raudonųjų vyšnių ir aviečių 
aromatai. Burnoje labai kompleksiškas, juntamas 
šokoladas, sultingos miško uogos, prieskoniai ir 
portobello grybų tonai. Poskonis ilgas su kreidiškais 
taninais. Šis vynas buvo brandinamas 13 mėnesių 
prancūziško ąžuolo statinėse ir dar 6 mėnesius 
laikytas butelyje.

0,75 l – 16,00 €

NAUJIENOS
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Vynas iš Prancūzijos

LOUIS JADOT
Louis Henry Denis Jadot įkūrė „Louis Jadot“ 
vyninę 1859 m. Per daugiau nei šimtmetį 
šio ūkio vynai išgarsėjo Burgundijoje, kur 
jam priklauso didžiausi Gran Cru žemių 
plotai. Vyninės daromi vynai puošia 
daugelio kolekcininkų rūsius. Ne veltui ant 
kiekvieno butelio etiketės puikuojasi vyno 
dievo Bakcho atvaizdas. 

LOUIS JADOT ECHEZEAUX 
GRAND CRU AC
Vynas pagamintas iš 100 % Pinot Noir vynuogių.
Molingas dirvožemis suteikia vynui intensyvią raudoną 
spalvą su galingais raudonųjų vaisių ir prieskonių tonais. 
Vynas brandinamas 18–20 mėnesių ąžuolo statinėse. 
Butelyje išliks galingas dar 15–20 metų.

0,75 l – 190,00 €

LOUIS JADOT 
PULIGNY-MONTRACHET 
LES REFERTS PREMIER CRU
Vynas pagamintas iš 100% Chardonnay vynuogių. Vynuogės 
kruopščiai surinktos rankomis, gėliško aromato, juntami citrusiniai 
vaisiai ir žalieji obuoliai. Burnoje vynas sausas su ilgai išliekančiu 
minerališku poskoniu. Butelyje išliks tvirtas dar apie 15 metų.

0,75 l – 56,00 €



67 

LOUIS JADOT 
POUILLY-FUISSE AC         
Šis burgundiškas vynas gali būti vartojamas 
jaunas arba išlaikomas rūsyje 5–8 metus. 

0,75 l – 21,00 €

LOUIS JADOT CHABLIS AC
Tai vynas, gaminamas Burgundijoje, Šabli, iš 
100 % Chardonnay vynuogių. Žalsvai gelsvos spalvos, 
prinokusių citrusinių vaisių aromato, gaivaus skonio.

0,375 – 9,10 €
0,75 – 16,09 €
1,5 – 34,99 €

LOUIS JADOT 
BEAUNE BRESSANDES 
PREMIER CRU AC                                                                           
Šį burgundišką vyną rekomenduojama 
ragauti išlaikius bent 5 metus, optimalus 
išlaikymas nuo 10 iki 15 metų. 

0,75 l – 38,50 €

LOUIS JADOT 
MEURSAULT BLANC AC
Vynas gaminamas Burgundijoje ir 
15 mėnesių brandinamas ąžuolinėse 
statinėse. Gali būti vartojamas jaunas arba 
išlaikomas rūsyje iki 15 metų. 

0,75 l – 38,50 €
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Vynas iš Prancūzijos

CLARENDELLE
Clarence Dillon, žymus amerikiečių 
finansininkas, apsilankė Bordo regione 
1934 metais, o 1935 metais įsigijo 
Château Haut-Brion vyninę. Nuo to laiko 
Dillon šeima yra siejama su geriausiais 
Bordo regiono vynais.
2005 metais, tai yra 70 metų po 
Clarence Dillon atvykimo į Bordo, 
jo proanūkis princas Robert de 
Luxembourg, pradėjo rašyti naują 
skyrių – CLARENDELLE. Jo tikslas – 
rinkai pateikti ypač aukštos kokybės 
Bordo vynus, kurie atspindėtų klasikinį 
šio regiono vyno stilių.

CLARENDELLE AMBERWINE 
MONBAZILLAC AOC 
INSPIRED BY HAUT-BRION
Vynas pagamintas iš 80 % Semillon ir 20 % Muscadelle 
vynuogių. Desertinis vynas, gaminamas iš kilniojo 
puvinio paveiktų uogų. Intensyvios aukso geltonumo 
spalvos, kompleksiški persikų ir abrikosų aromatai su 
gėliškomis natomis. Skonyje gerai dera saldumo ir 
gaivumo pojūtis, vyrauja medaus tonai.

0,75 l – 23,09 €

CLARENDELLE SAINT-EMILION 
AOC INSPIRED BY HAUT-BRION
Vynas pagamintas iš 77 % Merlot, 16 % Cabernet Franc ir 
7 % Cabernet Sauvignon vynuogių.
Intensyvios raudonos spalvos, kompleksiški slyvų, vyšnių 
aromatai su gėliškomis natomis. Skonyje prieskoningas su 
šiek tiek pipiriškais tonais. Gerai subalansuotas vynas su 
ilgai išliekančiu poskoniu.

0,75 l – 19,60 €

CLARENDELLE 
ROUGE BORDEAUX A.O.C 
INSPIRED BY HAUT-BRION 
Gaminamas Bordo iš 79 % Merlot, 14 % Cabernet Sauvignon 
ir 7 % Cabernet Franc vynuogių. Tamsiai raudonos spalvos, 
aromatas – vyšnių, gervuogių ir šokolado, skonis gerai 
subalansuotas, su šilkiniais taninais.

0,75 l – 14,00 €

CLARENDELLE 
BLANC BORDEAUX 
A.O.C INSPIRED BY 
HAUT-BRION 
Gaminamas Bordo iš 71 % Semillon, 
24 % Sauvignon Blanc ir 5 % 
Muscadelle vynuogių. Šviesiai 
gelsvos spalvos, kvepia rožėmis, 
citrusiniais ir kitais atogrąžų vaisiais. 
Skonis gerai subalansuotas, su ilgai 
išliekančiu sodriu poskoniu.

0,75 l – 14,00 €
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DELAS
Charles Audibert ir Philippe Delas 
įsigyjo vyninę 1835 metais pietinės 
Ronos širdyje. 1924 metais Henri 
Florentin Delas perima vyninę 
ir pervadina į „Delas Frères“ bei 
sėkmingai plėsdamas verslą perka 
Chateauneuf-du-Pape ir Hermitage 
vynuogynus. 1945 metais DELAS 
vynai pradedami eksportuoti ir 
pelno tarptautinį pripažinimą, o 
1952 metais DELAS vynai pasiekia 
JAV. 1977 metais naujos energijos ir 
idėjų vyninei suteikė susijungimas su 
garsiu šampano gamintoju DEUTZ.

Vynas iš Prancūzijos

DELAS CHATEAUNEUF-DU-PAPE 
HAUTE PIERRE ROUGE AC
Pagamintas iš 90 % Grenache ir 10 % Syrah vynuogių. Vynas 
yra gilios rubino spalvos, prieskoninių žolelių bei juodų 
uogų aromato, aliejiškas, su juodųjų uogų džemo poskoniu. 
Galima brandinti butelyje dar 10 metų.

0,75 l – 25,19 €

DELAS CORNAS 
CHANTE PERDRIX AC
Pagamintas iš 100 % Syrah vynuogių, 
kurios nurenkamos tik rankomis. 
Vynas brandintas 14–16 mėnesių 
ąžuolo statinėse.

0,75 l – 31,49 €

DELAS SAINT-ESPRIT 
COTES-DU-RHONE 
BLANC AC 
Pagamintas Ronoje iš 70 % Grenache 
Blanc, 10 % Clairette, 10 % Bourboulenc, 
10 % Viognier vynuogių. Šiaudų geltonumo 
spalvos su žalsvu atspalviu. Aromatas – 
baltų gėlių su kaulavaisių ir atogrąžų vaisių 
niuansais. Sodrus, subalansuotas skonis su 
ilgai išliekančiu poskoniu. 

0,75 l – 8,39 €

DELAS LES REINAGES 
GIGONDAS AC
Pagamintas Ronoje iš 80 % Grenache 
ir 20 % Syrah vynuogių, kurios 
nurenkamos tik rankomis. 12 mėnesių 
brandintas ąžuolinėse statinėse. 

0,75 l – 20,29 €

DELAS SAINT-ESPRIT 
COTES-DU-RHONE 
ROUGE AC 
Pagamintas Ronoje iš 90 % Syrah ir 10 % 
Grenache vynuogių. 30 % vyno brandinta 
ąžuolinėse statinėse. Vynas tamsios 
rubino spalvos, kvepia prinokusiomis 
juodomis uogomis, žibuoklėmis bei 
prieskoninėmis žolelėmis. Uogų skonio 
su vos juntamais taninais.     

0,75 l – 8,39 €
1,5 l – 17,00 €

NAUJITŪRIAI
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Vynas iš Vokietijos

VALCKENBERG
Peteris Jozefas Valckenbergas 1808 metais tapo 
„Liebfrauenmilch“ vynuogyno savininku, kurio istorija 
siekia viduramžius (1100–1600 m.), kuomet Vormsas 
buvo klestintis Vokietijos miestas, vienas svarbiausių 
politinių Vokietijos centrų. 1450 metais Kapučinų 
vienuolių ordinas pastatė vienuolyną ir Dievo Motinos 
bažnyčią. Aplink bažnyčią vienuoliai pasodino 
vynmedžius ir gamino puikios kokybės vyną.
Šiandieną P.J. Valckenberg vyninė turi didesnę nei 
dviejų šimtmečių patirtį ir yra aukščiausios kokybės 
Vokietijos vynų lyderė ir pažiba.

VALCKENBERG 
GEWURZTRAMINER
Vynas pagamintas iš 100% Gewurztraminer 
vynuogių. Kvepia saldžiais džiovintais vaisiais, 
figomis ir baltosiomis gėlėmis. Burnoje lengvai 
salstelėjęs, su prinokusių laukinių uogų ir agrastų 
natomis. Vynas tinka su įvairiais užkandžiais, 
desertais bei gerti vieną.

0,75 l – 8,39 €

VALCKENBERG RIESLING 
TROCKEN
Vynas pagamintas iš 100% Riesling vynuogių. 
Aromatuose ryškiai juntami žalieji obuoliai, 
persikai ir abrikosai. Skonyje vynas harmoningas, 
gerai suderintas vaisiškumo ir rūgšties balansas. 
Vynas tinka su azijietiškos virtuvės patiekalais, 
jūros gerybėmis ir vištiena grietinelės padaže.

0,75 l – 7,69 €
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Nealkoholinis vynas

NAUJIENOS

BARRELS AND DRUMS 
MERLOT
Nealkoholinis sausas vynas iš Merlot 
vynuogių sulčių. Derinamas su 
užkandžiais, jautienos ir kiaulienos 
patiekalais. 

0,75 l – 4,99 €

BARRELS AND DRUMS 
CHARDONNAY 
SPARKLING
Nealkoholinis putojantis vynas iš 
Chardonnay vynuogių sulčių. Tinkamas 
su jūros gerybėmis, salotomis ir žuvimi.

0,75 l – 5,99 €

BARRELS AND DRUMS 
CHARDONNAY
Nealkoholinis sausas vynas iš Chardonnay 
vynuogių sulčių. Tinkamas su baltos mėsos 
patiekalais, salotomis ir jūros gerybėmis.

0,75 l – 4,99 €
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Karštas vynas

VANA TALLINN GLOGI
Tradicinis karštas aromatizuotas vyno gėrimas Skandinavijos 
šalyse, praturtintas „Vana Tallinn“ likeriu, puikiai tinkantis 
žvarbiais vakarais, žiemos šventėms bei derantis prie saldumynų. 
VANA TALLINN GLÖGI pagamintas iš kokybiško raudono 
vyno ir legendinio „Vana Tallinn“ likerio bei praturtintas įvairiais 
prieskoniais. Išsiskiria pikantišku raudono vyno aromatu su šiltų 
prieskonių ir romo užuominomis.

12 %, 0,5 l – 4,99 €

Gaivusis gėrimas

RE-CRAFTED CRAFTER‘S
RE-CRAFTED CRAFTER‘S yra 100% natūralus produktas, kurio gamybos metu į 
aplinką visiškai nepatenka atliekos. Šis produktas atitinka „be atliekų“ (angl. „zero 
waste“) gamybos filosofiją. Kaip tai vyksta? Džino gamybos metu, po distiliacijos lieka 
kadagio uogos, kuriose vis dar yra daug aromato ir skonio. Taigi, jos panaudojamos dar 
kartą, tik šį kart – nealkoholinio gėrimo gamybai. RE-CRAFTER‘S metu naudojama 
tik tai, kas liko po džino gamybos, truputėlis cukraus, vandens bei anglies dvideginio. 
Produktas be glitimo ir be laktozės.

0 %, 0,275 ml – 1,39 €
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Didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais bendrovė UAB LIVIKO įsteigta 
1997  metais. 20-metį švenčianti bendrovė priklauso vienam didžiausių 
koncernų Baltijos šalyse – NG INVESTEERINGUD. Šiandien grupė LIVIKO 

yra viena seniausių bei didžiausių alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, turi plačiai išvystytą prekybos tinklą. Per ilgus darbo 
metus LIVIKO užsitikrino profesionalaus ir atsakingo partnerio reputaciją. 

Lietuvoje yra platinama apie 100 įvairių prekinių ženklų alkoholinių gėrimų, 
importuojamų iš viso pasaulio. Žinomiausi iš jų:

• vermutai bei putojantys vynai „Martini“,
• romai „Bacardi“,
• degtinės „Nemiroff“, „Grey Goose“, „Viru Valge“,

• legendinis likeris „Vana Tallinn“,
• džinai „Bombay“, „Crafter‘s“, „Glendalough“,
• viskiai „Aberfeldy“, „Aultmore“, „Whyte&Mackay“, „Dalmore“, „Jura“, 
• šampanai „Deutz“,
• vynai „Masi“, „Delas“, „Marques de Caceres“, „Cono Sur“, „Hardy‘s“, 

„Barone Ricasoli“, „Pesquera“, „Carmen“, „Ste Michelle“, „Louis Jadot“, 
„Villa Maria“, „Fontanafredda“, „Talisman“ ir dar daug kitų.

Kompanija siekia, kad Lietuvą pasiektų ir pasaulyje gerai žinomi gėrimai, ir išskirtiniai, 
dėl savo ypatingų savybių mažais kiekiais gaminami produktai.

Mūsų misija – kurti gėrimų vartojimo kultūrą, todėl siekiame ugdyti atsakingą požiūrį, 
didelį dėmesį skiriame importuojamų gėrimų kokybei bei jų tinkamam patiekimui.
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