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Šampanas

DEUTZ
„Deutz“ šampano namų istorija 
prasidėjo 1838 m. Dabar jie 
priklauso Deutzų ir Geldermannų 
šeimoms, įsikūrusioms pačiame 
Šampanės centre ir valdančioms 
Grand Cru vynuogynus. 

DEUTZ AMOUR DE 
DEUTZ BRUT MILLESIME 
VINTAGE 2003 
Pagamintas iš 100 %  Chardonnay vynuogių.

0,75 l – 159,99 € (su dėžute)
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DEUTZ BRUT VINTAGE 
Pagamintas iš 38 % Pinot Noir, 30 % 
Chardonnay ir 32 % Pinot Meunier vynuogių.

0,75 l – 55,99 €

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

0,75 l – 41,99 €
1,5 l – 84,99 € (su medine dėžute)

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

0,75 l – 55,99 €

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 – 66,99 €
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Putojantis vynas

MARTINI GRANDE ASTI 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 – 19,99 €

MARTINI
Kompanija Martini&Rossi įkurta prieš 
daugiau nei 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“.
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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 – 9,99 €

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 – 7,99 € ; su dėžute – 8,99 € 
1,5 l – 25,29 €
6 l – 100 € (su medine dėžute)
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CANTINE MASCHIO 
PROSECCO DOC
Blyškios aukso spalvos, kvapuose persipina 
vaisiški aromatai ir muskusas. Minkšto ir 
švelnaus skonio, o poskonyje juntamas 
džiovintų cukruotų vaisių prieskonis. 

0,75 l – 7,99 €

CANTINE MASCHIO DE 
CAVALIERI PROSECCO 
DI VALDOBBIADENE DOC 
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 – 10,68 €

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
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Putojantis vynas

PERE 
VENTURA
„Pere Ventura“ vyno ūkis įsikūręs 
Sant Sadurni d‘Anoia mieste, Penedeso 
regione. Būtent čia 1872 m. gimė pirmasis 
PERE VENTURA putojančio vyno butelis. 
Nuo tada šis miestas pripažintas puikiausio 
ispaniško putojančio vyno (cava) ir geriausių 
vyndarių sostine. Tradicijos, pažangios 
technologijos, pašaukimas būti originaliems, 
aukščiausia kokybė ir kruopštus komandinis 
darbas paverčia PERE VENTURA ypatingu 
putojančiu vynu.

PERE VENTURA
TRESOR CAVA BRUT RESERVA D.O. 
Putojantis baltasis sausas ispaniškas Penedeso vynas, pagamintas 
iš 40 % Xarello, 40 % Macabeo ir 20 % Parellada vynuogių. Šiaudų 
geltonumo spalvos su auksiniu atspalviu, kvepia medumi. Gerai 
subalansuotas, kompleksiškas vynas, brandintas mažiausiai 24 mėnesius.

0,75 l – 12,99 € (su dėžute)
1,5 l – 25,99 € (su medine dėžute)



9 

PERE VENTURA PRIMER CAVA BRUT 
RESERVA D.O. 
Šis putojantis vynas pagamintas Penedese, Ispanijoje, iš 35 %  ‘Xarello’, 
35 % ‘Macabeo’ ir 30 %  ‘Parellada’ vynuogių. Gelsvai žalios spalvos su 
auksiniais atspindžiais, kvepia baltais vaisiais, citrinomis ir žaliais obuoliais. 
Vynas brandintas buteliuose 15 mėnesių. 

0,75 l – 9,99 €

PERE VENTURA PRIMER CAVA ROSE 
SEMI SEC RESERVA D.O.
Šis putojantis ispaniškas Penedeso vynas pagamintas iš 100 %  ‘Trepat’ 
vynuogių. Ryškios rausvos spalvos su raudonais atspindžiais. Intensyvus 
raudonų vaisių aromatas, skonyje dominuoja saldžios miško uogos. Vynas 
brandintas mažiausiai 14 mėnesių.     

0,75 l – 9,99 €

PERE VENTURA PRIMER CAVA SEMI 
SEC RESERVA D.O. 
Ispaniškas Penedeso putojantis vynas yra šviesiai gelsvos spalvos su 
auksiniu atspalviu, citrusinių vaisių aromato, gėlių ir medaus skonio. 
Vynas brandintas mažiausiai 15 mėnesių.  

0,75 l – 9,99 €

Šie putojantys vynai 
gali būti pakuojami 

į nemokamas 
dėžutes
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Tai viena pirmųjų „super premium“ degtinių – 
ji sukurta Sidney Franko 1996 m. Gaminama 
Prancūzijoje, labai sparčiai išpopuliarėjo visoje 
Amerikoje ir šiuo metu tai viena brangiausių 
degtinių pasaulyje. Gėrimų testavimo 
instituto („Beverage Testing Institute“) 
pavadinta „pasaulyje geriausio skonio 
degtine“ („world’s best tasting vodka“).

GREY GOOSE

Degtinė

GREY GOOSE
Aukščiausios kokybės degtinė, gaminama Prancūzijoje, 
Konjako regione. Jos kūrėjų tikslas buvo sukurti 
geriausio pasaulyje skonio degtinę. Gamyboje viskas 
rūpestingai ištobulinta tam, kad būtų užtikrinta 
nepriekaištinga GREY GOOSE kokybė: kruopščiai 
atrinkti kviečiai iš La Beauce srities, tyras Prancūzijos 
kalnų šaltinių vanduo, naudojama 5 pakopų distiliacija.

40 %, 1 l – 50 €

GREY GOOSE L’ORANGE
Kiekviename šios degtinės butelyje yra natūralių 
esencijų, gautų iš 1 kg šviežiai surinktų apelsinų. Šios 
esencijos suteikia jai subtilų citrusinį skonį bei sodrų, 
ilgai išliekantį apelsinų poskonį.

40 %, 1 l – 50 €
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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 – 21,49 €

NEMIROFF PREMIUM
„PREMIUM de LUXE“ degtinė gaminama iš aukščiausios rūšies 
„Liuks“ spirito, paruošto pagal specialią „Nemiroff“ technologiją.
Gamybos procese naudojamos natūralios medžiagos suteikia šiai 
degtinei švelnesnį skonį, sujungia visas sudedamąsias dalis į puikiai 
derančią visumą ir padeda atsiskleisti išskirtinėms aromato bei 
skonio savybėms.

40 %, 0,7 l – 14,99 €
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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 – 11,29 €

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 – 10,29 €

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 – 10,29 €
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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 šio džino skonis yra dešimties kruopščiai atrinktų 
augalinių ingredientų ir unikalaus gamybos proceso rezultatas. 
Kitaip nei kai kurių džinų, BOMBAY SAPPHIRE gamybos metu 
spiritas distiliuojamas, kol virsta garais, tada perleidžiamas per 
varinę talpyklą su augaliniais ingredientais. Sudėtingas gamybos 
procesas lemia švelnų aromatą su kiekvieno iš ingredientų 
užuominomis, kaip ir subtilų, tobulai subalansuotą skonį. 

40 %, 0,7 l – 21,49 €

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 – 37,99 €
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Tekila

TRES SOMBREROS 
REPOSADO (100 % AGAVE)
Ši tekila distiliuojama iš mėlynųjų agavų sulčių ir 
brandinama ąžuolo statinėse Arandase, Chalisko 
provincijoje, Meksikoje. Pasižymi intensyviu 
agavos ir jauno medžio aromatu. Produktas 
pelnė ne vieną tarptautinį apdovanojimą. 

38 %, 0,7 l – 22,49 €

TRES SOMBREROS
AÑEJO (100 % AGAVE)
Distiliuojama iš mėlynųjų agavų sulčių ir ne mažiau 
kaip pustrečių metų brandinama amerikinių ąžuolų 
statinėse ir papildomai 6 mėnesius – burbono 
statinėse Altose, Chalisko provincijoje, Meksikoje. 
Tai gėrimas, dvelkiantis mediena, cukruotais vaisiais.

38 %, 0,7 l – 24,99 €

TRES SOMBREROS 
BLANCO (100 % AGAVE)
Autentiška tekila, distiliuojama iš mėlynųjų 
agavų sulčių Arandase, Chalisko provincijoje, 
Meksikoje. Išsiskiria sausumu, intensyviu agavų 
aromatu su švelniai salstelėjusiomis vaisių ir 
kitų augalų natomis. 

38 %, 0,7 l – 19,99 €

TRES
SOMBREROS
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Tai romas Nr. 1 pasaulyje. Gaminamas Puerto Rike 
pagal 1862 m. dono Fakundo Bacardi sukurtą 
originalų receptą. Dėl savo novatoriško skonio ir 
kokybės šis romas pelnė daugybę apdovanojimų, 
padarė didelę įtaką kokteilių istorijai ir iki šių dienų 
liko nepamainomas kokteilių ingredientas.

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 – 31 €

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 – 20,59 €
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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 – 17,50 €

BACARDI BLACK 
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 – 17,99 €

BACARDI GOLD
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 – 17,80 €
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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.

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 – 164,99 €

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 – 35,49 €

Konjakas

BARON 
OTARD

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

40 %,  0,7 l – 50,49 €
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Šio konjako kelias prasidėjo 1847 m. Žonzako 
miestelyje, pačioje Konjako regiono širdyje 
(Charente-Maritime). JULES GAUTRET – tai 
subtilių niuansų harmonija, puoselėta meistrų 
individualiai kiekvienam gėrimui. Palyginti 
nedidelė gamybos apimtis leido kantriai 
eksperimentuoti ieškant savitumo, elegancijos 
ir pripažinimo. Ne veltui šis konjakas lyginamas 
su gulbe, graikų mitologijoje simbolizuojančia 
stiprybę, grakštumą (Dzeuso meilės legenda 
„Leda ir gulbė“) ir garbinta Prancūzijos karalių. 

JULES 
GAUTRET

JULES GAUTRET V.S.O.P.   
Tamsios gintaro spalvos, gaivaus, rafinuoto 
citrusinių vaisių aromato su medaus ir gėlių 
užuominomis. Daugiau nei 5 metus brandinamas 
Limousin ąžuolų statinėse. Skonis puikiai 
subalansuotas su ilgalaikiu poskoniu. 

40 %,  0,7 l – 42,99 €

JULES GAUTRET X.O. 3EME
Šis konjakas, kūrėjų  meistriškumo, išskirtinumo ir kantrybės 
simbolis, brandinamas ne mažiau kaip 25 metus! Tamsios 
gintaro spalvos, išraiškingo, puikiai subalansuoto skonio 
su riešutų, džiovintų vaisių, ąžuolo bei vanilės natomis. 
Brandinamas Jaune d‘Or rūsiuose,  Limousin ir Troncais 
ąžuolų statinėse. 

40 %,  0,7 l – 95 €

Konjakas
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GRAN GARVEY 
SOLERA RESERVA
Tamsios raudonmedžio spalvos 
ispaniškas brendis, vidutiniškai ilgiau 
nei 6 metus brandinamas Oloroso 
chereso statinėse. Gėrimas švelnaus 
aksominio, gerai subalansuoto skonio, 
intensyvaus sodraus aromato su 
prieskonių natomis.

38 %,  0,7 l – 17,99 €

ESPLENDIDO GARVEY
DE JEREZ SOLERA 
Sukurtas daugiau nei prieš 60 metų vienoje iš 
seniausių Chereso regione „Garvey“ vyninėje, 
tai vienas iš geriausiai žinomų šio regiono 
brendžių pasaulyje. Tamsios gintaro spalvos 
ispaniškas brendis 9 mėnesius brandinamas 
amerikinių ąžuolų Oloroso chereso statinėse 
tradicine Solera sistema. Gėrimas švelnaus 
aksominio skonio, subtilaus ąžuolo, vanilės, 
slyvų ir riešutų aromato.

36 %, 0,7 l – 13,99 €

Brendis
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Viskis

WHYTE & 
MACKAY
„Dvidubos vedybos“ arba 
dvigubas 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 – vienas iš 
dviejų sparčiausiai populiarėjančių 
škotiškų viskių pasaulyje.

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 – 14,99 €

WILLIAM 
LAWSON’S

WHYTE & MACKAY SPECIAL
Viskis, gaunantis aukščiausius įvertinimus ne už 
dizainą ar reklamą, o už skonį! Unikalus dvigubo 
brandinimo būdas sukuria gėrimą, vertinamą dėl 
išskirtinai sodraus skonio ir aromato su saldžių 
vaisių natomis. Aukso medalis „IWSC 2013“.

40 %, 0,7 l (su dėžute) – 18,98 €



21 

JURA ORIGIN 10 YEARS 
Pirmasis JURA serijos viskis, paženklintas keltų kilmės ženklu ir dedikuotas gamtos 
jėgoms. Salyklinis viskis, brandinamas ne mažiau kaip 10 metų burbono ir baltųjų 
amerikinių ąžuolų statinėse. Tamsios gintaro spalvos, švelnaus, bet tvirto skonio su 
ąžuolo, medaus, karamelės, saldymedžių ir skrudintų kavos pupelių užuominomis. 
Gėrimas 2010–2012 metais tarptautiniuose konkursuose pelnė daugybę aukso ir 
sidabro medalių. 

40 %, 0,7 l – 47,99 € (su metaline dėžute); 49,99 € (+ 2 taurės)

Viskis

JURA
Džura (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.
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JURA SUPERSTITION 
Gėrimas įkvėptas senovės škotų sėkmę nešančių ženklų ir giliai įsišaknijusių  prietarų (gal todėl 
toks „laukinis“?), paženklintas senoviniu kilpiniu kryžiumi – sėkmės ženklu. Salyklinis viskis, 
brandinamas baltųjų amerikinių ąžuolų statinėse nuo 13 iki 21 metų. Raudonmedžio spalvos, 
originalaus, salstelėjusio durpių, prieskonių, pušų bei medaus skonio su dūmų užuomina. 
Aukso madaliai laimėti „Beverage Testing Institute 2012“, „SFWSC 2012“, „Whisky Shop 
Whisky 2012“.

43 %,  0,7 l – 52,99 €

JURA PROPHECY
Pranašo akis – sunki, gili, prasiskverbianti per laiką. Salyklinis viskis iš geriausių 1989 m. ir 
1998 m. salyklų. Brandinamas Limousin ir chereso statinėse, gaminamas ribotais kiekiais 
autentišku, 1938 m. būdingu metodu. Pasižymi tamsia gintaro spalva, sunkiais durpių, šviežio 
cinamono ir jūros purslų aromatais su švelniomis saldymedžių ir muskatų užuominomis. 
Geriausias savo klasėje „International Spirits Challenge 2013“, platinos medalis – „Beverage 
Testing Institute 2012“.

46 %,  0,7 l – 87 €
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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 – 205 €

DALMORE 18 YEARS
Brandinamas ne mažiau kaip 18 metų: 14 metų amerikinių baltųjų 
ąžuolų burbono statinėse ir 4 metus – retose 30-ies metų 
Matusalem chereso statinėse. Būdinga tamsi riešutmedžio spalva 
su vario atspalviu, žavus pušų, citrinžolių bei cinamono aromatas, 
sodraus šokolado, kavos, triufelių ir rozmarinų skonis su žibuoklių 
ir jazminų natomis. 

43 %,  0,7 l – 120 €
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DALMORE 12 YEARS 
Viskis brandinamas dviem etapais: 9 metus laikomas atrinktose 
amerikinių baltųjų ąžuolų burbono statinėse, vėliau 50 % – 
burbono statinėse, kiti 50 % – 30 metų Matusalem Oloroso 
chereso vienetinėse statinėse. Sudėtyje yra net 1960 m. salyklo. 
Gėrimui būdinga tamsi raudonmedžio spalva, dominuojantys 
apelsinų, džemo ir prieskonių aromatai, ryškus, palaipsniui 
atsiskleidžiantis ir ilgai burnoje išliekantis skonis su citrusinių 
vaisių, pyrago, kavos, slyvų, cinamono ir vanilės užuominomis.

40 %,  0,7 l – 57 €

DALMORE CIGAR MALT RESERVE 
Brandinamas daugelį metų retose Matusalem Oloroso chereso, 
Premier Cru Cabernet Sauvignon vyno ir amerikinių baltųjų ąžuolų 
burbono statinėse. Tamsi raudonmedžio spalva, cinamono, vanilės 
ir raudonų vaisių aromatas, intensyvus skonis su tropinių vaisių, 
karamelizuotų bananų ir vanilinių ledų užuominomis bei apelsinų 
žievelių, bergamočių ir grūstų prieskonių poskoniu. 

44 %, 0,7 l – 102 €

DALMORE 15 YEARS
Brandintas 15 metų dviem etapais: 12 metų amerikinių baltųjų ąžuolų 
burbono statinėse, vėliau dar 3 metus paeiliui Amoroso, Apostoles ir 
Matusalem chereso statinėse. Išsiskiria tamsia raudonmedžio spalva, 
dominuojančiu džiovintų gvazdikėlių, cinamono ir imbierų aromatu, 
aiškiomis ir ilgai burnoje išliekančiomis citrusinių vaisių užuominomis.

40 %,  0,7 l + 2 taurės – 95 €
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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 – 49,99 €

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 – 14,99 €

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 – 10,79 €

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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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 
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 DOCG regiono (AMBRATO vermutui) arba 
Nebbiolo vynuogių vynu iš Langhe DOC regiono 
(RUBINO vermutui). 

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.   

0,75 l - 16,99 €

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.    

0,75 l - 16,99 €
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MARTINI GRAN LUSSO
Tai unikalus riboto kiekio vermutas, atkurtas iš pačių seniausių MARTINI receptų ir skirtas 
garbingam 150 jubiliejui paminėti. Šis gėrimas daromas iš vynų, pagamintų iš Trebbiano ir 
Barbera vynuogių mišinio, ir aromatinių žolelių, kurių didžioji dalis išauginta Pancialieri regione, 
Italijoje, ekstraktų. Taip pat šio vermuto sudėtyje yra du ekstraktai, kurių vienas gaminamas iš 
nefermentuotų Moscato vynuogių sulčių ir brandinamas vienus metus, o kitas – griežčiausioje 
paslaptyje laikomas ingredientas, senuosiuose archyvuose įvardytas kaip „ekstraktas Nr. 84“ ir 
brandinamas net 8 metus. Šio kruopštaus darbo rezultatas – itin prabangaus skonio gėrimas, 
kuriame dera kartumas, saldumas ir švelnumas.

16 %, 1 l – 17,09 €

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 – 11,09 €
1,5 l – 15,29 € 

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 – 11,09 €

8,29 €
SPECIALUS PASIŪLYMAS
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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 OOMOO SHIRAZ 
Šios serijos vynai yra vieni pirmųjų iš Thomo Hardy sukurtų – juos vyndarys 
pradėjo gaminti 1870 m. Ir etiketės motyvas išliko nepakitęs iki mūsų dienų: 
oomoo aborigenų kalba reiškia „geras“. Gaminamas iš Shiraz vynuogių, užaugintų 
7–35 metų vynuogynuose Pietų Australijoje, Maklareno slėnyje, vynas 
12 mėnesių brandinamas ąžuolinėse statinėse. Jam būdinga sodri raudona spalva 
su rubinų atspindžiais, prinokusių slyvų, vaisių pyrago, juodojo šokolado aromatas 
su subtiliomis vanilės ir ąžuolo užuominomis. Skonis ryškus, juntamos juodų 
uogų, džiovintų vaisių, juodojo šokolado natos su subtiliais ąžuolo akcentais. 

0,75 l – 14,99 €

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 – 5,99 €

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 – 5,99 €
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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 – 11,99 €

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 – 11,99 €

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 – 28,99 €

Vynas iš Argentinos



31 

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 – 7,99 €

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 – 7,99 €

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 – 11,99 €

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 – 11,99 €

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 – 11,99 €

Vynas gali būti 
pakuojamas į 
nemokamus 

maišelius.



33 

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 RESERVA 
ESPECIAL RIESLING 
Gaminamas Bio-Bio slėnyje iš 100 % Riesling 
vynuogių. Gerai išreikštas minerališkumas susipina 
su gėlių, obuolių ir citrusinių vaisių natomis. Vynas 
apdovanotas aukso medaliu ir prizu pasauliniame 
„Decanter World Wine Awords“ konkurse.

0,75 l – 10,99 €

CONO SUR RESERVA 
ESPECIAL SYRAH 
Aiškaus ir ryškaus skonio, ilgai išliekančio poskonio vynas, 
gaminamas Bio-Bio slėnyje.  Koncentruotos, intensyvios 
rūgščių vyšnių, gervuogių ir serbentų natos susipina su 
deginto medžio ir prieskonių užuominomis, atsirandančiomis 
18 mėnesių brandinant ąžuolinėse statinėse.  

0,75 l – 10,99 €
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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 
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 – 13,99 €

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 – 13,99 €

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 – 26,99 €
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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. 

0,75 l – 44,99 € (su dėžute) 
3 l – 212,99 € (su medine dėžute)

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.
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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 – 59,99 €

MASI MODELLO DELLE 
VENEZIE ROSSO IGT
Pagamintas iš Refosco ir Raboso vynuogių Italijoje, 
Veneto regione. Intensyvios rubinų spalvos, kvepia 
prinokusiais vaisiais, žibuoklėmis ir vanile. Burnoje 
vynas – aksominis su ilgai išliekančiu poskoniu. 
Tinkamas išlaikyti buteliuose iki 4 metų.

0,75 l – 9,69 €

MASI MODELLO DELLE 
VENEZIE BIANCO IGT
Italijoje, Veneto regione, iš Pinot Grigio ir kitų 
vynuogių pagamintas vynas. Intensyvios šiaudų 
geltonumo spalvos, kvepia persikais ir kriaušėmis. 
Burnoje juntami žali obuoliai, prisirpusios kriaušės 
ir migdolų tonai. Geras rūgšties balansas.

0,75 l – 9,69 €
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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 – 24,99 €

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 – 26,99 €

BARONE RICASOLI 
TORRE DELLA 
TRAPPOLA BRUNELLO 
DI MONTALCINO D.O.C.G.
Pagamintas iš 100 % Sangiovese vynuogių 
Italijoje, Toskanos regione. Rubinų raudonumo 
spalvos, labai kompleksiško kvapo su 
saldymedžių, šokolado ir džiovintų slyvų tonais. 
Burnoje dominuoja brandaus vyno skonis su 
uogų natomis, labai ilgai trunkantis poskonis su 
tvirtais taninais. Vynas brandintas 12 mėnesių 
prancūzinių ir 14 mėnesių slovėninių ąžuolų 
statinėse, o vėliau dar 6 mėnesius buteliuose.

0,75 l – 47,99 €
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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 – 10,99 €

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 – 17,99 €

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 – 20,99 €
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CARE TINTO
ROBLE GARNACHA / SYRAH D.O.               
Pagamintas Karinjenoje iš Garnacha ir Syrah vynuogių. 
Juodųjų vyšnių spalvos su violetiniu atspalviu. Intensyvaus 
ir gerai subalansuoto skonio su ilgu poskoniu vynas kvepia 
prinokusiais raudonais ir juodais vaisiais. Vynas brandintas 
4 mėnesius ąžuolinėse statinėse.

0,75 l – 7,59 €; 3 l – 36,99 € (su medine dėžute)

Vynas iš Ispanijos

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 – 14,49 € (su dėžute)

„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

Visi 0,75 l talpos 
vynai gali būti 
supakuojami į 

nemokamas 
dėžutes
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„Marques de Caceres“ gamina vienus žinomiausių 
ispaniškų vynų iš La Riochos regiono. Tai Ispanijos 
klasika – vynai, dažniausiai tiekiami per oficialius 
šalies karališkosios šeimos ir vyriausybės priėmimus.

MARQUES 
DE CACERES

MARQUES DE CACERES 
MC D.O.Ca. RIOJA
Raudonasis sausas rūšinis La Riochos vynas, 
kuriam būdinga tamsi rubinų spalva, juodų vaisių 
aromatas, rafinuotas deginto ąžuolo prieskonis. 
Vaisių ir taninų derinys suteikia vynui išraiškingą 
charakterį, subalansuotą skonį.

0,75 l – 34,99 €

Vynas iš Ispanijos

MARQUES DE CACERES 
RESERVA D.O.Ca. RIOJA         
Ryškios rubinų spalvos raudonasis sausas rūšinis La Riochos 
vynas. Būdingas intensyvus aviečių ir vyšnių aromatas su 
švelniomis čiobrelių užuominomis. Daugiau nei 2 metus 
brandintas ąžuolinėse statinėse ir ne mažiau nei 3 metus 
buteliuose, šis vynas pasižymi švelniu, subalansuotu skoniu 
bei ilgai trunkančiu poskoniu. 
0,75 l – 20,90 €
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MARQUES DE CACERES 
CRIANZA D.O.Ca. RIOJA 
Ispanija / Riochos regionas
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 – 12,99 €

MARQUES DE CACERES 
VERDEJO D.O. RUEDA
Ispanija / Riochos regionas
Vynas pagamintas iš 100% Verdejo vynuogių. 
Šviesios šiaudų spalvos, juntama puokštė žolelių 
ir citrusinių vaisių su mineralinėmis natomis. 
0,75 l – 9,99 €

MARQUES DE CACERES 
ALBARINO D.O. RIAS 
BAIXAS
Ispanija / Riochos regionas
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 – 12,99 €
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Vynas iš
Naujosios Zelandijos

MUD HOUSE SAUVIGNON BLANC
Vynas gaminamas iš Sauvignon Blanc vynuogių, užaugintų 
Marlborough regione. Gėrimui būdingas šviežių greipfrutų, 
gvajavų ir dilgėlių aromatas. Skonyje dominuoja atogrąžų 
vaisių natos, subtiliai vainikuojamos sultingų greipfrutų 
rūgštele. Šis vynas yra pelnęs „Nr. 1 Best Buy Sauvignon 
Blanc“ titulus.

0,75 l – 14,99 €

MUD HOUSE
Vyninės istorija prasidėjo 1996 m. Ją įsteigė 
jauna pora, nusprendusi pakeliauti po pasaulį, 
tačiau taip susižavėjusi Naujosios Zelandijos 
Marlborough regionu, kad nusprendusi čia 
įsikurti. Jų pastatytas ekologiškas būstas iš 
vietos molio ir šiaudų mišinio davė pradžią vyno 
ūkio pavadinimui – „Mud House“. Ūkyje vynai 
gaminami tausojant gamtą, todėl jam suteiktas 
aplinkosaugos sertifikatas.

MUD HOUSE PINOT NOIR 
Vynas gaminamas iš Pinot Noir vynuogių, užaugintų Otago 
regione. Gėrimui būdingi trešnių, juodų uogų, prieskonių, 
gėlių ir džiovintų žolelių aromatai, papildyti subtiliomis 
ąžuolo natomis. Skonis minkštas, aksominis, dominuoja 
trešnės ir gervuogės, poskonis ilgas, švelnių taninų ir 
subalansuoto rūgštingumo. Šis vynas yra pelnęs Raudonųjų 
komercinių vynų čempionato prizą Naujosios Zelandijos 
tarptautinėje vyno parodoje, aukso medalį Naujojo Pasaulio 
vyno čempionate, sidabro medalį Tarptautiniame vyno ir 
stipriųjų gėrimų konkurse (IWSC).  

0,75 l – 14,99 €
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SAINT CLAIR MARLBOROUGH 
PREMIUM PINOT NOIR 
Šis stilingas vynas išsiskiria subtiliu, švelniu vaisių skoniu, 
kuriame dominuoja vyšnių ir vos juntamos slyvų natos.

0,75 l – 20,99 €

SAINT CLAIR 
FAMILY ESTATE
Saint Clair šeimos turtas priklauso Neal ir 
Judy Ibbotson, vynuogininkystės pionierių 
Marlborough regione nuo 1978 metų. Vyninės 
misija yra sukurti pasaulinės klasės vynus, kurie 
viršija savo klientų lūkesčius. Nealas Ibbotson 
sujungia savo didelę vynuogininkystės patirtį 
su Marlborough klimatu ir dirvožemiu bei 
vyndarystės talentų komanda vadovaujama 
Matt Thomson ir Hamish Clark.

SAINT CLAIR MARLBOROUGH 
PREMIUM SAUVIGNON BLANC
Šios įmonės pasididžiavimas – iš Sauvignon Blanc 
vynuogių daromas vynas. Tam vartojamos idealiai 
sunokusios rinktinių Marlborough vynuogynų uogos. 
Tai vynas, išsiskiriantis intensyviu juodųjų serbentų ir 
pasiflorų skoniu su vos juntamomis agrastų natomis. 

0,75 l – 20,99 €

Vynas iš
Naujosios Zelandijos
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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 BEAUNE 
BRESSANDES PREMIER CRU                                                                           
Šį burgundišką vyną rekomenduojama ragauti išlaikius 
bent 5 metus, optimalus išlaikymas nuo 10 iki 15 metų. 

0,75 l – 54,99 €

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

0,75 l – 54,99 €
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LOUIS JADOT 
POUILLY-FUISSE         
Šis burgundiškas vynas gali būti vartojamas 
jaunas arba išlaikomas rūsyje 5–8 metus. 

0,75 l – 28,99 €

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

0,75 – 20,79 €

LOUIS JADOT
BOURGOGNE PINOT NOIR              
Gaminamas Burgundijoje iš 100 % Pinot Noir vynuogių, 
renkamų Sonos, Cote d‘Or bei Irancy vynuogynuose. Vynas 
dalinai brandinamas ąžuolinėse statinėse nuo 9 iki 16 mėnesių. 

0,75 l – 16,99 €
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Vynas iš Prancūzijos

CLARENDELLE 
ROUGE BORDEAUX A.O.C 
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 – 20,99 €

CLARENDELLE
Bordo yra Pietvakarių Prancūzijoje, tai antras 
pagal dydį šios šalies regionas (už jį didesnis tik 
Langedokas). Bordo išsidėstęs abipus Žirondos 
upės, taip pat palei Garonos ir Dordonės upes.
1935 m. Clarence’as Dillonas įsigijo „Haut-Brion“ 
vyninę. Nuo to laiko Dillonų šeima yra siejama su 
geriausiais Bordo krašto vynais.

CLARENDELLE 
BLANC BORDEAUX A.O.C 
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 – 20,99 €
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DELAS
„Delas Freres“ vyninė įkurta 
1835 m. pietinės Ronos širdyje. 
Dabar jos vynuogynai plyti 
Hermitage, Crozes-Hermitage, 
Chateaunef du Pape, Condrieu, 
Cotie Rotie, Cotes du Rhone, 
Cotes du Ventoux.

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 – 34,99 €

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

0,75 l – 42,99 €
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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 – 10,99 €

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 – 27,99 €

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 – 10,99 €
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Vynas iš Vokietijos

JOHANNISHOF 
CHARTA RIESLING
„Johannishof“ vyninė priklauso Eserų šeimai, kuri 
įeina į Charta grupę. Ją sudaro apie 30 geriausių 
Reingau vyninių, gaminančių aukščiausios 
kokybės sausą rislingą. Įtakingiausias žurnalas 
„Wine Spectator“ šį vyną, priklausomai nuo derliaus, 
vertina nuo 90 balų ir aukščiau. Tai išraiškingo stiliaus 
Reingau vynas. Burnoje juntamas minerališkumas, 
gaivi rūgštis, ją papildo ananasų ir greipfrutų 
saldumas. Butelyje galima išlaikyti iki 2020 metų.

0,75 l – 16,99 €

JOH. JOS. 
PRUM RIESLING 
KABINETT
Mozelio „Joh. Jos. Prum“ vyninė 
žinoma ir vertinama dėl ilgai 
brandinamų, aristokratiškų vynų 
bei Vokietijoje geriausių rislingų.

0,75 l – 19 €

VALCKENBERG
RIESLING TROCKEN
„P. J. Valckenberg“ vyno namai įkurti 1786 m. 
Vormso mieste. Tai vieni didžiausių vokiškų 
vynų eksportuotojų. Šiam puikiam Reinheseno 
rislingui būdingas subtilus persikų aromatas ir 
citrusinių vaisių užuomina poskonyje. 

0,75 l – 9,29 €
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Dėžutė 0,75 l 

talpos vynui.

Kaina

1 € + pvm
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Didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais bendrovė „Liviko“ įsteigta 1997 metais 
pavadinimu „L.I.O.N. gėrimai“. 2007 m. įmonė tapo vienos didžiausių Baltijos šalių 
alkoholinių gėrimų gamintojų ir importuotojų – Estijos bendrovės LIVIKO  AS 

dalimi. Kompanija atstovauja didžiausiam Estijos alkoholinių gėrimų gamintojui ir priklauso 
LIVIKO grupei, kurią sudaro įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Liviko grupė priklauso 
vienam didžiausių koncernų Baltijos šalyse – NG INVESTEERINGUD.

Šiandien kompanija LIVIKO yra viena iš trijų didžiausių alkoholinių gėrimų importuotojų 
Lietuvoje ir turi plačiai išvystytą prekybos tinklą, tiekiantį prekes tiek didiesiems prekybos 
tinklams, tiek nepriklausomos prekybos parduotuvėms, tiek HoReCa klientams. Be 
importo ir distribucijos paslaugų, LIVIKO teikia ir marketingo paslaugas atstovaujamiems 
prekės ženklams. Per daugiau nei 15  darbo metų Lietuvos rinkoje, LIVIKO ušsitikrino 
patikimo ir atsakingo partnerio ir tiekėjo reputaciją.

LIVIKO AS yra seniausia alkoholinių gėrimų gamintoja Estijoje, sukaupusi daugiau nei 
100  metų patirtį ir gaminanti daugiau nei 70 gėrimų prekės ženklų. Legendinis likeris 

„Vana Tallinn“ ir degtinė „Viru Valge“ – tai vieni pačių žymiausių LIVIKO gaminamų prekės 
ženklų, kurie yra ne tik lyderiai Estijoje, bet ir pripažinti užsienio šalyse.

Be LIVIKO gamybos produktų Lietuvoje dar yra platinami ir apie 100 įvairių prekinių 
ženklų alkoholinių gėrimų, importuojamų iš viso pasaulio. „Martini“ vermutas ir putojantis 
vynas, „Bacardi“ romas, „Nemiroff“ ir „Grey Goose“ degtinės, „Baron Otard“ konjakas, 
„Bombay Sapphire“ džinas, „William Lawson“ viskis, „Deutz“ šampanas, „Cono Sur“, 
„Hardy‘s“, „Care“, „Le Grand Noir“, „Marani“ vynai, – tai tik dalis pasaulyje žymių prekinių 
ženklų, kuriems atstovauja LIVIKO Lietuvoje. 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 alkoholio 
vartojimą, didelį dėmesį skiriame importuojamų gėrimų kokybei bei nuolat edukuojame 
savo klientus ir vartotojus apie gėrimų savybes bei pateikimo būdus.




