
Karta alkoholi 
i drinków

Nasze propozycje Alkoholi 

Stock Prestige 40g  5.00
Stock Polska prezentuje luksusową wódkę klasy premium Stock Prestige 
Vodka. Najwyższe standardy jakości oraz wyjątkową łagodność smaku 
gwarantuje 6 -stopniowa destylacja oraz filtracja na zimno. Składniki 
używane do produkcji poddawane są dokładnej, wieloetapowej selekcji i 
kontroli. Stock Prestige to wynik połączenia ponad 120 lat 
doświadczenia w wytwarzaniu wysokiej klasy alkoholi z najnowszymi 
osiągnięciami w produkcji wódki. 
 

Stock Prestige Grapefruit 40g  5.00

Świeży i soczysty owoc wyraźnie definiuje nową wódkę produkowaną na 
bazie jęczmiennego, czystego Prestige odznacza się najwyższą jakością i 
łagodnością, jak przystało na wódkę klasy premium. Dodatek soku 
czystego grejfruta sprawia, że drinki i koktajle na bazie Stock Prestige 
Grapefruit są idealną, orzeźwiającą kompozycją. Dla wszystkich tych, 
którzy preferują wersję saute, proponujemy tradycyjne shoty, które 
pozostawiają w ustach słodko-gorzkie wspomnienie. 
 

Stock Prestige Citron 40g  5.00
Ten wariant smakowy powstał w odpowiedzi na preferencje Polaków, 
wsród których to właśnie cytrynowe wódki są najbardziej oczekiwanym 
smakiem. Orzeźwiający aromat tych słodko-cierpkich owoców 
równoważy łagodny smak czystej wódki. Trunek ten jest znakomitą 
podstawą dla wielu drinków, doskonale sprawdza się także pity 
w tradycyjnych shotach.

 Stock Prestige Cranberry 40g  5.00
Wódka z charakterem niewielkiego czerwonego owocu, który odporny 
jest na niepogody i uparcie rośnie w niesprzyjających warunkach 
chłodnego klimatu. Żurawinowa nuta dojrzałych dzikich jagód, którą 
kusi ten trunek sprawia, że ma niepowtarzalny aromat, dzięki któremu 
jest znakomitą bazą dla wielu drinków. Smak żurawiny sprawia także, 
że wódkę tę można pić wprost z kieliszka, bez dopełniania dodatkami. 
 

Amundsen 40g  6.00
Amundsen, to najwyższej jakości czysta wódka filtrowana w 
temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza, która powstała na cześć 
legendarnej ekspedycji na Antarktydę w 1911 roku. Swoją nieskazitelną 
czystość oraz wyjątkowo łagodny smak zawdzięcza naturalnemu 
pochodzeniu oraz unikatowym składnikom. Pełnię smaku Amundsen 
Vodka osiąga po schłodzeniu do 0 stopni Celsjusza. Taka temperatura 
pozwala odsłonić jej prawdziwy charakter. 

Orkisz 40g  8.00
Wytwarzana jest w małych ilościach, w procesie powolnej destylacji i 
dzięki temu charakteryzuje ją niezrównana łagodność oraz subtelny, 
niepowtarzalny smak. Schłodzona do temperatury 4-6 stopni, oddaje 
najlepiej swe wyjątkowe walory i właściwości smakowe. Wódka Orkisz 
została nagrodzona w prestiżowych konkursach na całym świecie. 



Beluga Noble 40g  14.00

Beluga Noble to alkohol produkowany z naturalnych składników bez 
użycia sztucznych dodatków. Charakteryzuje się 30-dniowym okresem 
„leżakowania”. Woda artezyjska z głębokości 300 metrów, syrop 
cukrowy, napar owsiany, naturalny miód, oset oraz nuta wanilii 
sprawiają, że aromat Beluga Noble jest unikatowy. 

Beluga Noble Celebration 40g  15.00
Ekskluzywna kolekcja dedykowana rocznicy Mariinskiej destylarni 
założonej w roku 1900 na Syberii, gdzie do dziś wytwarza się wódkę 
Beluga. Łączy naturalną wodę źródlaną i składniki najlepszej jakości. 

Żołądkowa Gorzka Tradycyjna 40g  5.00
W Żołądkowej Gorzkiej z najwyższą starannością odtworzono dawne 
receptury. Swój unikalny słodko – gorzki smak Żołądkowa Gorzka 
zawdzięcza właśnie niepowtarzalnej recepturze, której istotą jest 
połączenie gorzkiej pomarańczy, karmelu i ziół w tradycyjnym sposobie 
wytwarzania poprzez macerację. 

Żołądkowa Gorzka z Miętą 40g  5.00

To oryginalny produkt o harmonijnym słodko- gorzkim smaku z nutą 
mięty, która sprawia, że jej aromat staje się świeży i niepowtarzalny. 
Rewelacyjnie smakuje i orzeźwia. Do picia w czystej postaci, a także w 
drinkach.

Żołądkowa Gorzka z Czarną Wiśnią 40g  5.00
Żołądkowa Gorzka z Czarną Wiśnią łączy w sobie unikalny słodko-
gorzki smak tradycyjnej receptury Żołądkowej Gorzkiej z wyjątkowym 
składnikiem - Czarną Wiśnią. Czarna Wiśnia to tradycyjne określenie 
używane do opisu dojrzałych wiśni, o intensywnym, słodkim smaku i 
wyjątkowym ciemnym kolorze. 
 

Żołądkowa Gorzka z Figą 40g  5.00

Tradycyjna receptura Żołądkowej Gorzkiej oparta na unikalnej 
kompozycji gorzkich pomarańczy, karmelu i ziół wzbogacona została 
słodko-kwaśnymi owo- cami Figi. Konsumenci docenili ten wariant ze 
względu na jego doskonały smak i unikalność. 
 

Saska Dębowa 40g  5.00
To wyjątkowa wódka wzbogacona wyciągiem z dębu amerykańskie- go.  
Zachwyca delikatnym smakiem i aromatem drewna dębowego. 
To kwintesencja wielu lat doświadczeń mistrzów gorzelnictwa. 

Saska Kawa z Nutą Brandy 40g  5.00 

Doskonałe doznania smakowe i uczta dla prawdziwych znawców 
słodkich trunków. Saska kawowa to dojrzałe połączenie dwóch głębokich 
aromatów o eleganckiej barwie i szykownym smaku, które bezbłędnie 
trafia nawet w najbardziej wyrafinowane gusta. Saską o smaku kawy z 
nutą brandy podejmiesz najbliższych, nasączysz biszkopt, uszlachetnisz 
krem i inne słodkości. Delektuj się nią niespiesznie! 

Saska Wiśnia z Nutą Rumu 40g  5.00
Saska Wiśnia z nutą rumu łączy głęboką słodycz dojrzałych wiśni z nuta 
wytrawnego rumu. Jej składniki przenikają się podczas starannego 
procesu produkcji, osia- gając niezwykłe bogactwo smaku i aromatu. 
Swój szlachetny smak zawdzięcza starannie dobranym składnikom i ich 
idealnym proporcjom. Głęboki, wiśniowy kolor nadaje jej charakteru, 
który sprzyja niespiesznemu biesiadowaniu. 



Saska Śliwka Węgierka 40g  5.00
To wyjątkowo smakowita propozycja, której receptura od pokoleń 
pozostaje słodką tajemnicą mistrzów gorzelnictwa. Wszystko co 
najlepsze czerpie z najwyższej jakości składników i krystalicznie czystej 
wody, jednak pełni smaku nadaje jej wyciąg z dojrzałych, soczyście 
słodkich śliwek. W trakcie mozolnego procesu produkcji owoce 
wydobywają z siebie naturalny aromat i przyjemną słodycz, a całość 
nabiera naturalnego lekko śliwkowego koloru. 
 

Jim Beam White 40g  10.00

Najpopularniejsza i najlepiej sprzedająca 
się marka bourbona na świecie, do dziś pozostająca w rękach rodziny 
Beam, która od 7 pokoleń, niezmiennie dba o najwyższą jakość 
produktów. Ten oryginalny, amerykański bourbon powstaje z mieszanki 
zbóż o zawartości kukurydzy na po- ziomie co najmniej 51%, a następnie 
przez co najmniej 4 lata leżakuje w nowych, opalanych ogniem beczkach 
z białego dębu. 

Jim Beam Red Stag 40g  10.00
Autentyczny bourbon Jim Beam o wiśniowym smaku. Brzmi jak od- 
ważne połączenie? I tak właśnie jest! W złożonym procesie produkcji 
czteroletni bourbon Jim Beam wzbogacony jest naturalnymi sokami z 
czarnej wiśni. Tak powstaje Red Stag by Jim Beam - wyjątkowy 
produkt, który zagwarantuje Ci absolutnie niezrównane doznanie 
smakowe. 

Jim Beam Honey 40g  10.00

Jedyny dostępny na rynku bourbon do produkcji którego wykorzystano 
naturalny miód i było to warte każdego użądlenia! Jim Beam Honey 
charakteryzuje się doskonale wyważonym smakiem, w którym typowe 
dla marki Jim Beam nuty wanilii i dębu harmonijnie łączą się z subtelną 
słodyczą miodu. Delikatny i aksamitny smak miodowego Jim Beam’a 
przyciąga dziś nowych amatorów marki, a także zaskakuje tych 
doświadczonych. 
 

Maker’s Mark 40g  12.00
W recepturze (poza głównym składnikiem, kukurydzą) żyto zastąpiono 
pszenicą ozimą, co sprawia, że whisky ta jest delikatniejsza w smaku i 
mniej cierpka. W przeciwieństwie do innych whisky Maker’s Mark 
butelkowany jest w zależności od osiągniętego smaku, a nie wieku. 
Dodatkowo nie ma dwóch identycznych butelek - każda butelka jest 
ręcznie zanurzana w czerwonym laku i ma ręcznie wycinaną etykietę. 
Produkcja i sprzedaż Maker’s Mark jest ograniczona, jedna partia 
wytwarzanego produktu obejmuje tylko 19 beczek. 

The Dubliner Irish Whiskey 40g  8.00
Whiskey blendowana z whiskey single malt i zbożowych. 
Przechowywana przez 3 lata w specjalnie dobranych beczkach po 
bourbonie. Idealna do sączenia oraz koktajli.

The Dubliner Irish Whiskey Liqueur 40g  8.00
Łagodne połączenie Irlandzkiej whiskey z miodem i karmelem. 
Zawartość alkoholu 30 %. Wspaniała propozycja dla tych którzy dopiero 
zaczynają swoją przygodę ze światem irlandzkiej whiskey.



Dictador 12 YO 40g  14.00

Produkowany jest z fermentacji trzciny cukrowej w miedzianych 
alembikach oraz częściowo w stalowej kolumnie ciągłej, w celu 
uzyskania naszego me- dium-bodied rumu. Wyróżnia się jasno 
miedzianym kolorem z bursztynowym odcieniem, intensywnym 
zapachem melasy oraz syropu klonowego, tytoniu oraz aromatu 
skórzanego. Paleta zapachu owoców i miodu, kremowych przypraw, 
dębu z wykończeniem aromatu cygar oraz kawy 

Dictador 20 YO 40g  22.00
Dojrzewa w dębowych beczkach poprzez system solera, a następnie jest 
butelkowany pod nadzorem ekspertów, zapewniając, że rum jest 
najwyższej jakości, a jej sekrety smakowe pozostają nienaruszone. 
Cechuje go intensywny ciemny kolor bursztynu. Aromat cukru 
muscovado, wiśni, karmelu oraz wanilii. Delikatny smak toffi, klonu oraz 
dębu z mocnym akcentem czekolady z kawowym wykończeniem.

Auchentoshan 12 YO 40g  12.00

Auchentoshan 12 yo dojrzewa 12 lat w beczkach po północno 
amerykańskim bourbonie z dodatkiem odrobiny destylatów 
dojrzewających w beczkach po sherry. Whisky ta wyraża styl marki 
Auchentoshan, przyjemny w smaku, ale z bogactwem, Odrobina sherry 
dodaje głębi z dodatkiem pikantności. 

Auchentoshan Three Wood 40g  23.00 
Niepowtarzalna mieszanka trzech doskonałych dębowych beczek. 
Pierwsze dojrzewanie odbywa się w beczkach po północno 
amerykańskim bourbonie. Później główną rolę odgrywają hiszpańskie 
beczki po sherry Oloroso, po czym proces dopełnia się w beczkach po 
sherry Pedro Ximenez. Three Wood jest bogatą, rozbudowaną w smaku, 
whisky z niesamowitymi karmelowymi i orzechowymi nutami. 

Auchentoshan American Oak 40g  10.00
Destylarnia auchentosan jako jedyna w Szkocji całą swoją produkcję 
opiera na potrójnej destylacji. Nazwa auchentoshan (”ock-un-tosh- -un”) 
oznacza „polny zakątek”. Auchentoshan America Oak starzony jest 
wyłącznie w beczkach z amerykańskiego dębu, co sprawia, że jest 
orzeźwiająco łagodna. Idealna do podawania w drinkach, koktajlach albo 
do delektowania się bez dodatków.
Wariant american oak to delikatne cytrusowe nuty dopełnione 
korzennymi przyprawami i wanilią z amerykańskie- go dębu. 

Colombian Gin Ortodoxy 40g  14.00
Oparty na formule Dario Parra, byłego master distillera i miłośnika ginu. 
Po wielu długich wizytach w Wielkiej Brytanii i oczywiście 
rozkoszowaniu się 
tym, co było dla niego boskim napojem, wrócił do Kolumbii zdecydo- 
wany stworzyć kolumbijski gin. Połączenie aromatów jagód, roślin, 
skórek, korzeni i przypraw nadaje Ortodoxy unikalny smak. W szkle, 
Ortodoxy Gin jest pełen światła i ciała, jest to dowód jego jakości i 
przejrzystości. 

Colombian Gin Treasure 40g  16.00

Nasz gin oparty jest na unikalnym kolumbijskim owocu Limon 
Mandarino (Tange- rine-Lemon), który łączy egzotyczny słodki smak 
mandarynki oraz kwasowość cytryny, dając fantastyczną równowagę. 
Jest to gin tworzony jako jedyny na świecie z soku z trzciny cukrowej. 
Jagody, rośli- ny, przyprawy i skórki owoców cytrusowych w połączeniu 
z procesem starzenia się łączą się, tworząc niepowtarzalny Gin. 
Kolumbijski skarb. 


