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 SIA “Amber Distribution Latvia” ir lielākais alkoholisko dzērienu 
vairumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas pārstāv AS “Latvijas balzams”  produkciju un 
pasaulē slavenus zīmolus - Stolichnaya®, Jim Beam, Courvoisier, Grant’s, Tullamore Dew,  
Jägermeister ,  Laurent Perrier, Vittel,  Perrier u.c.
Šajā katalogā prezentējam mūsu ekskluzīvo piedāvājumu 2019. gadam!

 ООО “Amber Distribution Latvia”  крупнейший  распространитель 
алкогольных напитков в Латвии, который представляет продукцию АО “Latvijas 
balzams” и такие известные в мире бренды как Stolichnaya®, Jim Beam, Courvoisier, 
Grant’s, Tullamore Dew, Jägermeister, Laurent Perrier, Vittel, Perrier и другие.
В этом каталоге представляем наше эксклюзивное предложение на 2019 год!



2 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

KONJAKS

VISKIJS

DEGVĪNS

TEKILA

RUMS

LIĶIERIS

DŽINS

BALZAMS

ŠAMPANIERTIS UN VĪNS

ŪDENS UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI

3

11

42

54

64

68

74

78

80

172

КОНЬЯК

ВИСКИ

ВОДКА

ТЕКИЛА

РОМ

ЛИКЕР

ДЖИН

БАЛЬЗАМ

ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

ВОДА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 3

KONJAKS         |          КОНЬЯК
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HARDY NAMU 1863. gadā ir dibinājis Antonijs Hardijs, britu 
džentlmenis, kam bija kaislība uz burvīgo dzērienu konjaku.

Misters Hardijs kļuva par Francijas pilsoni un par nama logotipu 
izvelējās franču nacionālo simbolu - gaili. 

Ģimenes tradīcijas joprojām tiek izmantotas arī mūsdienās 
piektajā paaudzē. 

HARDY pasaulē tiek novērtēts un atpazīts kā augstākās kvalitātes 
konjaks.
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HARDY VS
40% 0.05L, 0.7L

HARDY VS piemīt  spoža dzintara krāsa ar zeltainu nokrāsu. Fin Bois 
vīnogas tam piešķir patīkamu ziedu un augļu aromātu buķeti. Tam piemīt 
svaigums un pavasara enerģija. Jūs atklāsiet patīkami sabalansētu 
vieglu un maigu garšu.

HARDY VSOP
40% 0.05L, 0.5L, 0.7L 

HARDY VSOP Jūs kārdina ar  mirdzoši zeltainu un dziļu nokrāsu. 
Konjaka ražošanai tiek izmantoti izturēti konjaka spirti no Grande 
Champagne un Petite Champagne reģioniem.
Sabalansētas garšas notis lieliski izcels bumbieru svaiguma un kanēļa 
pikantuma nianses.

HARDY XO
40% 0.7L 

HARDY XO krāsā saskatīsiet piesātinātus dzintara toņus.  Tā garšu 
raksturo delikāta rožu ziedlapiņu, dateļu un tabakas buķete. Hardy XO 
zīdainā tesktūra un ilgnoturīgais aromāts ir īpašības, kas atbilst lieliski 
izturētam XO.     
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HARDY XO RAREHARDY
40% 0.7L

HARDY XO RARE ievedīs Jūs unikālā pasaulē. Konjaka ražošanai tiek izmantoti 
izturēti konjaka spirti no Grande Champagne un Petite Champagne reģioniem. Tā 
sarkanīgā krāsa ar dzintara spīdumu tiek paspilgtināta ar svaigu rožu ziedlapiņu 
aromātu un kaltētas tabakas pieskārienu. Samtainā tekstūra, kas raksturīga tikai 
ilgstoši noturētam XO konjakam, sader tikai ar tā neticami spēcīgo buķeti.

HARDY LEGEND 1863
40% 0.05L, 0.7L

HARDY LEGEND 1863 ir patiesas mīlas stāsts par angļu džentlmeni Antoniju Hardiju 
un viņa kaislību uz Konjakas reģionu Francijā un burvīgo dzērienu konjaku. Mīlestība 
bija tik kvēla, ka misters Hardijs kļuva par Francijas pilsoni.  Legend 1863 ir veltījums 
konjaku pasaulei un HARDY ģimenei. 
Šis apburošais konjaks ar raksturīgo vaniļas toni Jūs nogādās smalku un niansētu 
aromātu apvītā pasaulē. Pasauli, kur realitāte satiekas ar leģendu. Legend 1863 garšā 
sajutīsiet citrusa un kafijas  notis ar vaniļas niansi,  izteiksmīgu un noturīgu pēcgaršu.
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HARDY NOCES D'OR SUBLIME
40% 0.7L 

HARDY Noces d’Or Sublime kupāža sastāv no īpašiem Grande Champagne reģiona 
konjaka spirtiem, kas izturēti vairāk kā 30, 50 un 60 gadus. Noces d’Or Sublime ir 
pasakains konjaks ar plaukstošu ceriņu aromātu. Tā garšā meistarīgi sabalansētas 
ķiršu un koka notis, veidojot svaigu un samtainu garšas kompozīciju.

HARDY NOCES D'ARGENT
40% 0.7L

HARDY Noces d`Argent “Silver Anniversary”, jaunākais papildinājums House of 
HARDY kāzu jubileju speciālizlaiduma sērijai. Šis izsmalcinātais konjaks apvieno 
bagātīgu rozīņu un tabakas aromātu ar vieglām garšvielu un medus notīm. 
Elegantais un apburošais, Noces d`Argent “Silver Anniversary” ir lieliska kombinācija 
starp Grande Champagne un Petite Champagne konjaku spirtiem, kas radušies un 
destilēti pirms ceturtdaļgadsimta.
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COURVOISIER VS 40% 0.7L; O.5L, 0.35L

Zelta krāsas zaigošana, aromāta tīrība un 
vieglums ideāli akcentē konjaka izsmalcināto 
garšu, bet tā saldenā buķete un vieglums 
dāvina siltumu un enerģiju jau ar pirmajiem 
malkiem. Delikātā garša un zeltainā krāsa tiek 
iegūta, pateicoties ilgākai izturēšanai, kā citiem 
VS konjakiem – 5-8 gadus.

Нежный, светло-золотой цвет, чистота 
аромата и легкость идеально акцентируют 
изысканный вкус напитка, в то же время 
немного сладкий букет и легкость дарят 
теплоту и  энергию  уже  с  первыми глотками.  
Деликатный вкус и золотистый цвет 
обеспечивается более долгой выдержкой, 
чем у других коньяков ВС - от 5 до 8 лет.

COURVOISIER  VSOP 40% 0.7L; O.5L, 0.35L

Konjaks  Courvoisier  VSOP  Fine Champagne ir iegūts, 
balstoties tikai uz Grande  Champagne  un  Petite 
Champagne apgabalu konjakiem – Cognac dārgākiem 
rajoniem. Tam piemīt kristāla tīrums un bagātā dzintara 
krāsa ar  sarkankoka  atspīdumu un  siltu zeltainu toni. 
Ozola mucās izturēts 12 gadus. Tur konjaks pārņēmis 
vislabāko no dabas: vaniļas aromātus, lazdu riekstu 
maigo garšu ar ziedu, nogatavojušos augļu nianses, un 
pastāvīgo piesātināto medus smaržu.

Коньяк  Courvoisier  VSOP  Fine Champagne состоит 
только из коньячных спиртов Grande Champagne и 
Petite Champagne. Напитку характерна кри-стальная 
чистота и богатый янтарный цвет с отливом красного 
дерева и золотистыми оттенками.В дубовых бочках 
выдержан 12 лет. В это время коньяк получает всё 
лучшее от природы: аромат ванили, нежный вкус 
лесного ореха,  нюансы цветов и спелых фруктов, а 
также постоянный и насыщенный вкус меда.

COURVOISIER XO IMPERIAL 40% 0.7L

Courvoisier XO Imperial – lieliski izturēts konjaks 
Grande Champagne ar Petite Champagne un Les 
Borderies apgabalu nobriedušo konjaku piedevu, 
kuru ievērojamais vecums sasniedz 35 gadus. 
Šī konjaka aromāts atklājas ar eksotisko vaniļas 
toni, pastiprinātu ar šokolādi un augļu kūkas 
maigo aromātu, piesātinātu ar medu, kanēli un 
žāvētām aprikozēm.

Courvoisier XO Imperial –великолепный коньяк 
из коньячных спиртов Grande Champagne, 
Petite Champagne и Les Borderies, выдержанных 
не менее 35 лет в бочках. Аромат этого коньяка 
откры-вается с экзотических ванильных 
ноток, усиливаясь ароматом шоколада и 
фруктового пирога, с нюансами меда, корицы 
и кураги.

COURVOISIER NAPOLEON 40% 0.7L

Pati pilnība - perfekta aromātu harmonija un līdzsvars. Šis 20. 
gadsimta sākumā radītais Napoleon kalpo kā  etalons ikvienam 
konjakam. Fine Champagne konjaka spirti no Grande un Petit 
Champagnes reģioniem tiek izturēti līdz 20 gadiem. Dzērienam 
piemīt blīva un daudzkrāsāina aromātu buķete. Tajā niansēti 
sajutīsiet sandalkoku, žāvētas plūmes un aprikozes, baravikas, 
lazdu riekstus, nobriedušu portvīnu, piparkūkas un cigārus. 
Pilnīga, nobriedusi un noapaļota garšas kompozīcija. Tai pašā 
laikā salikts, elegants un maigs konjaks ar bagātu, noturīgu un 
ilgu pēcgaršu. 

Ароматное совершенство, абсолютная гармония ароматов. 
Созданный в начале 20 века, этот оригинальный коньяк 
Наполеон – эталон, с которым сравнивают все другие 
образцы. Коньячные спирты Fine Champagne, из регионов 
Grande и Petite Champagnes, выдержаны до 20 лет. 
Нотки сандалового дерева, сушеных абрикосов, грибов, 
чернослива, фундука, старого портвейна, имбирного 
пряника и сигар. Полнотелый, сочный, но очень элегантный и 
мягкий вкус с долгим прекрасным и сложным послевкусием.



KONJAKS I КОНЯК10 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

BIO ATTITUDE
40% 0.7L

Pilnībā sertificēts organiskais konjaks, kam izdots ECOCERT 
atbilstības apstiprinājums visam tā gatavošanas procesam. 
Konjaks ir jauns un atsvaidzinošs,  ar  maigu  ķiršu  ziedu  nokrāsu 
aromātā.  Tā  pēcgaršā  ilgi  jūtamas  smalkas svaiguma notis.

Полностью сертифицированный органический коньяк. 
Сертификат ECOCERT подтверждает соответствие всего 
процесса производства. Молодой и освежающий коньяк с 
оттенком цветов вишни. Во время послевкусия присут-ствуют 
утонченные нотки свежести.

QUINTESSENCE
40% 0.7L

Piesātinātā salmu krāsā ar balto augļu (bumbieris, baltais persiks) 
aromātu. Tīra, intensīva, atsvaidzinoša garša. 30-gadīgs izturēts spirts.

Насыщенный   соломенный   цвет   с ароматом белых фруктов 
(груша, белый персик). Чис тый, интенсивный и освеж ающий 
вкус. Коньячные спирты выдер-жаны до 30 лет.

KONJAKS LEOPOLD GOURMEL
 

Firmas dibinātājs Pjērs Vuazēns 60-os gados aizrāvās ar senu konjaku mucu 
kolekcionēšanu, no kuriem vēlāk gatavoja pats savus maisījumus. Viņa 
kaislība lēnām ieņēma ražošanas apmērus, kuru rezultāts bija neparasti, 
īpaši aromātiski konjaki, kurus tūdaļ novērtēja konjaka cienītāji un pazinēji. 
Konjaku nams uztur ļoti ciešas saiknes ar vietējiem vīnogu  audzētājiem  no  
labākajiem  Konjakas apgabaliem – Fins Bois un Petite Champagne, kas 
vīnogas Leopold Gourmel konjakam ievāc īpaši rūpīgi – ar rokām.

Основатель компании Пьер Вуазен в 60-ых годах увлекся получением 
коньячных спиртов и даже создал небольшую коллекцию, из которых 
в последствии готовил собственные ассамбляжи. Его страсть со 
временем переросла в про-мышленные маштабы, результатом чего 
стали необычные, особенно ароматные виды коньяка, которые сразу 
оценили любители и иссушенные знатоки коньяка. Дом Leopold 
Gourmel под-держивает тесные связи с местными виноград-никами из 
лучших регионов провинции Коньяк - Фэн Буа и Пти Шампань. Виноград 
для коньяка Leopold Gourmle в этих виноградниках собирают особенно 
тщательно - руками.
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VISKIJS         |          ВИСКИ
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GLENFIDDICH
43% 0.7L

Populārākais un visvairāk godalgu saņēmušais Single Malt viskijs pasaulē.

Kompānija dibināta 1887. gadā. Šobrīd tā vēl joprojām ir neatkarīgs ģimenes uzņēmums, jau piektajā 
paaudzē, ar vairāk kā 120 gadus senām viskija darīšanas tradīcijām.

Glenfiddich ražotne atrodas gleznainā vietā - kalnu un mežu ieskautajā Skotijas reģionā Speisaidā, kas 
slavens ar savām bagātajām Single Malt viskija darīšanas tradīcijām.

Glenfiddich tulkojumā nozīmē „Briežu ieleja”.

Ūdens tiek ņemts no pašu avota Robbie Dhu.

Glenfiddich ciena senās viskija gatavošanas tradīcijas – daudzi procesi šeit notiek tāpat, kā gadsimtu 
atpakaļ. Kompānijā vēl joprojām darbojas pat savi mucenieki un stīpnieki.

Самое популярное и получившее больше всего наград односолодовое виски в мире.

Компания Glenfiddich была основана в 1887 году и  уже в пятом поколении является 
независимым семейным  предприятием  с более чем 120 летними традициями винокурия.

Винокурня Glenfiddich расположена в живописном месте - окруженной горами и лесами долине 
шотландского региона Списайд, который знаменит богатыми традициями изготовления 
односолодовых виски. 

Glenfiddich в переводе с гэльского языка означает «оленья долина».

В производстве виски используют чистейшею талую воду из собственного родника Робби Ду.

В Glenfiddich чтут традиции винокурия  - многие процессы неизменны более века. В компании 
по прежнему работают даже собственные бондари.
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GLENFIDDICH 12 YEARS OLD
40% 0.7L

Prestižās Single Malt kategorijas pionieris Glenfiddich 12 years Old 
šobrīd var lepoties ar pašu lielāko cienītāju skaitu pasaulē. Mūsu 
oriģinālais Single Malt viskijs Glenfiddich 12YO ir vismaz 12 gadus ticis 
nogatavināts Amerikas un spāņu ozolkoka mucās. Šo mucu kvalitāte 
ir īpaši  augsta,  jo  ikkatru  no  tām  ir atlasījis  un  uzrauga  kāds  no 
kompānijas muciniekiem, lai pārliecinātos, ka viskijs tajā nobriestot 
bagātinās ar eleganti noapaļotiem aromātiem, un saņem no mucas 
raksturīgās svaigu bumbieru un smalka ozolkoka nianses.

Пионер престижной категории односолодовых виски Glenfiddich 
12 years Old может гордиться самым большим количеством 
почитателей в мире. Наш оригинальный односолодовый 
виски Glenfiddich 12YO выдержан не менее 12 лет в бочках из 
американского или испанского дуба. Это бочки высочайшего 
качества, так как каждую из них отобрал и за ней следит бондарь 
компании. Это позволяет удостовериться в том, что виски в каждой 
бочке насыщается плавными переходами ароматов и получает от 
бочки характерные тонкие нотки свежей груши и дуба.

GLENFIDDICH 15 YEARS OLD
40% 0.7L

Pēc 15 gadu nobriedināšanas šerija, burbona un jaunās Amerikas 
ozolkoka mucās, Glenfiddich 15 Years Old tiek sajaukts un papildus 
nogatavināts Glenfiddich ražotnes unikālajā Solera tvertnē. Šī 
pagatavošanas metode piešķir bagātīgus un sabalansētus augļu un 
medus garšas toņus, papildinātus ar maigu pikantumu, kurā jūtamas 
kanēļa un ingvera garšas nianses.

После 15 лет созревания в бочках из под хереса, бурбона и в 
новых американских дубовых бочках, Glenfiddich 15 Years Old 
смешивают и дополнительно выдерживают с уникальной, 
огромной бочке ручной работы - The Glenfiddich Solera Vat. 
Этот способ приготовления придает напитку богатые и 
сбалансированные тона фруктов и меда, которые дополняет 
нежная пикантность с нюансами корицы и имбиря. 

GLENFIDDICH 18 YEARS OLD
40% 0.7L

Glenfiddich 18 Year Old nelielajās, individuāli numurētās partijās 
ražotais viskijs sevī apvieno Spānijas Oloroso koka saldo augļu nianses 
ar tradicionālajām Amerikas mucu ozolkoka pieskaņām. Rezultātā 
rodas ārkārtīgi maigs un izcili dziļš Single malt viskijs ar ceptu ābolu, 
kanēļa un ozolkoka notīm. Katra izlaistā partija ir unikāla, saglabājot 
nemainīgo un ārkārtēji augsto kvalitāti.

Glenfiddich 18 years Old производят в небольших, индивидуально 
нумерованных партиях. Виски сочетает в себе букет сладких 
фруктов испанского олоросо и оттенки дуба американских 
бочек. В результате получается исключительно мягкое и 
нежное односолодовое виски с оттенком яблока, корицы и дуба. 
Каждая партия этого напитка уникальна, при этом сохраняется 
высочайшее качество.
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GLENFIDDICH 21 YEARS OLD
40% 0.7L 

Šis neparastais viskijs Glenfiddich 21 Year Old Single malt 
viskijs savu pēdējo briedumu gūst īpašās, meistaru izmeklētās 
burbona mucās, kas iepriekš tikušas izmantotas arī Karību ruma 
gatavināšanai, kas šo īpašo viskiju bagātina ar īrisa saldumu. 
Aromātā spēcīgi sajūtamas vīģu un liegas nogatavojušos banānu 
nianses, kamēr garšā atrodamas sarežģītas vaniļas īrisu notis, kas 
sajaukušās ar liegām garšvielu, silta ozolkoka un tikko jaušamām 
dūmu pieskaņām.

Это необычное виски Glenfiddich 21 Year Old Single malt свой 
окончательный вкус приобретает, созревая в специальных 
кубинских бочках из-под карибского рома. Это придаёт 
напитку сладкий ирисовый вкус. Аромат насыщен оттенками 
инжира и бананов, в тоже время в каждом глотке можно 
услышать сложные нотки ванильного ириса, которые 
перемешались  с оттенками специй и теплого дуба, а также 
едва ощутимым оттенком дыма.

GLENFIDDICH 26 YEARS OLD
43% 0.7L 

Šim neatkārtojamam skotu iesala viskijam, kas rūpīgi gatavots 
no vismaz 26 gadus Amerikas ozolkoka mucās briedinātiem 
iesala spirtiem, piemīt bagātīga, lieliski sabalansēta un 
daudzpusīga garšas un aromāta buķete.

Неповторимое шотландское солодовое виски, которое 
тщательно готовиться не менее 26 лет, пока в американских 
дубовых бочках созревают солодовые спирта. Glenddich 26 
YEARS OLD имеет богатый, отлично сбалансированный и 
многогранный букет ароматов и вкус.

GLENFIDDICH 30 YEARS OLD
43% 0.7L  

Izcils viena iesala viskijs, kas spāņu Oloroso un amerikāņu burbona 
mucās pavadījis vismaz 30 gadus. Mūsu Viskija meistars veic rupīgu 
mucu atlasi – katru no tām viņš personīgi pārbauda un izvēlas tikai 
labākās, kuras tiks pievienotas šā izcilā viskija pagatavošanai, lai 
iegūtu atbilstošāko ozolkoka un medainā siltuma līdzsvaru. Rezultāts 
ir pārsteidzošs – vairāk kā 30 gadu vecs viskijs ar dziļu, daudzslāņainu 
garšu un meistarīgu pēcgaršu. Īsts pieredzējuša meistara roku darbs.
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GLENFIDDICH IPA
43% 0.7L  

Pirmais skotu Single Malt viskijs, kura izturēšana noslēgusies IPA 
mucās. Viskijs ir piesātinātā zelta krāsā. Svaigu, zaļo ābolu, bumbieru 
un pavasara ziedu aromātu harmonijai pievienojas apiņu un svaigas 
zāles aromāts. Izteikta garša ar pikantām citrusa notīm, kurā jūtama 
vaniļa un svaigi apiņi.

Glenfiddich IPA обладает насыщенным золотым цветом. Аромат 
виски отражает гармонию свежего зеленого яблока, груши и 
весенних цветов. Пивная родословная насыщает нос ароматами 
хмеля и свежей зелени. Яркий вкус с пикантным цитрусовыми 
нотками раскрывается сливочными нотами ванили и намеками 
свежего хмеля. 

GLENFIDDICH ROJECT XX
47% 0,7L  

20 pasaules labāko Glenddich  ekspertu radīts produkts. Viskija aromāts 
turpina klasiskās Glenfiddich tradīcijas – tam piemīt ābolu un svaigu 
bumbieru notis un brīnišķīgs ozolkoka, vaniļas, cukura un lakricas nošu 
līdzsvars. Garša ir izsmalcināta un sabalansēta ar kociņkonfekšu saldumu 
un bagātīgām ozolkoka vaniļas notīm, kuras papildina grauzdētas 
mandeles un kanēlis. Ilga pēcgarša ar saldām ozolkoka notīm.

Для создания смеси «Проекта 20» пригласили виски-экспертов, 
которые отобрали 20 образцов спиртов из тысячи предложенных 
вариантов. 

Аромат виски отражает классический фруктовый стиль Glenddich 
с акцентами яблок и спелой груши, идеальный баланс богатого 
ванилью дуба с золотым сахаром и оттенками лакрицы. Глубокий 
и насыщенный вкус раскрывает сладость сахарной ваты, нотками 
поджаренного миндаля, корицы и намеков на танины. Долгий 
финиш тает сладостью дуба.
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GLENFIDDICH THE ORIGINAL
40% 0.7L

Glenfiddich The Original  ir saražots ierobežotā daudzumā, atkārtojot oriģinālo 
Single Malt 1963.gada recepti, ar kuru Viljama Granta mazmazdēls Sendijs 
Grants Gordons aizsāka Single Malt viskiju kategorijas vēsturi, popularizējot 
Glenfiddich ārpus Lielbritānijas robežām. Sendijs produktam deva lepnu 
nosaukumu – Straight Malt. Pirms tam, ārpus Skotijas robežām, cilvēki lietoja 
jauktos viskijus.

Glenfiddich the Original stāsta par to, cik ļoti Grantu ģimenei piemita sapņotāju 
gars un daba, gan arī vēlreiz apliecina, ka kopš 1887.gada ģimenes vadīts 
uzņēmums.

Glenfiddich The Original – это историческая реплика виски, воссозданная 
потомками знаменитой шотландской семьи Grant по рецептуре 1963 
года, которая позволяет почувствовать те самые вкус и аромат, которые 
перевернули мир в 70-ых годах прошлого века.
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GLENFIDDICH 12YO
40% 0.7L

JA VĒLATIES PASNIEGT GLENFIDDICH SINGLE MALT VISKIJU KĀ DĀVANU, 
PIEDĀVĀJAM TO IEGĀDĀTIES ĪPAŠĀ IEPAKOJUMĀ KOPĀ AR DIVĀM GLĀZĒM

GLENFIDDICH 15YO
40% 0.7L
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GLEN GARIOCH

Šī viskija mājas ir Old Meldrum ciems Aberdīnšīrā. Viena no vecākajām Skotijas viskija 
ražotnēm uzcelta 1797. gadā.

Glen Garioch ražošana notiek mazos daudzumos. Mucas tiek īpaši atlasītas, izvērtējot katru 
sīkāko detaļu.

Glen Garioch ir filēts neatdzesējot – iepildot dzērienu pudelē, tas saglabā izteikto garšu, kas 
veidojusies viskijam vēl atrodoties mucā. Tipiskais «Highland» garšas profils– augļu, salds, 
krēmīgs.

Родина этого виски –поселок Old Meldrum в Арбендиншире, завод существует уже с 
1797 года, и является одним из старейших производств виски в Шотландии.

Производство виски осуществляется малыми партиями. Бочки тщательно отбираются 
вручную. Виски не проходит холодную фильтрацию, благодаря чему сохраняются вкус, 
рождающийся еще во время созревания в бочке.
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GLEN GARIOCH FOUNDERS RESERVE
48% 0.7L

Glen Garioch Founders Reserve godina brāļus – uzņēmuma dibinātājus, kā arī 200 pastāvēšanas gadus. Tie simboliski 
ietverti katrā pudelē ar Mansonu vārdu. Glen Garioch viskijs «Founders Reserve» eksponē atšķirīgo zīmola raksturu – 
medus  saldumu,  kripatiņu  viršu  un  tikko  jaušamu  piparu  pieskārienu.

Saldā vaniļa un izkausētā sviesta kombinācija ar brūno cukuru norāda uz Ziemeļamerikas ozola ietekmi, papildinātu 
ar zaļo ābolu un greipfrūtu niansēm.

Glen Garioch Founders Reserve почитает братьев – основателей производства, и более чем двухсотлетнюю 
историю, заключенную в каждой бутылке и несущую имя Мансонов. У виски особый характер – медовая 
сладость, частичка верескового аромата и едва уловимые нотки перца.

Комбинация ванили и тающего масла с коричневым сахаром, ароматы, подаренные дубовой бочкой, букет 
дополняют зеленое яблоко и грейпфрут.

GLEN GARIOCH 12YO
48% 0.7L

Glen Garioch 12 Years Old piemīt īpašais «Highland» raksturs, jo tas tiek briedināts divās dažādās mucās – amerikāņu 
burbona un spāņu šerija. Beigās katrs šīs savienības partneris viena iesala viskijam piešķir savu noteikto rakstura niansi.

Burbons mīkstina, kamēr šerijs  piešķir garšai dziļumu – svaigu viršu, persiku un tikko   jaušamas ozolkoka nianses.

12-летний Glen Garioch – особый характер Высокогорья, выдержка проходит в разных бочках – американский 
бурбон и испанский херес.

В результате рождается виски с сильным характером, бурон смягчает, в то время как херес добавляет глубины 
вкусу - свежий вереск, персики и только прикосновение дубовый ноток.
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AUCHENTOSHAN

Auchentoshan ražotne dibināta 1823.gadā Lowland reģionā. Tā ir slavena 
ar īpašo viskija ražošanas procesu -  vienīgā Skotijā, kur izmanto trīskāršo 
destilācijas metodi. Šis paņēmiens tradicionāli ir raksturīgs Īru viskija 
ražotājiem. Vēl šeit neizmanto «kūdras dūmu» iesalu.

Arī ūdens, kas tiek izmantots viskija pagatavošanai, ir gandrīz bez kūdras 
aromāta.  Līdz ar to Auchentoshan viskijiem piemīt viegla un sausa garša.

Производство Auchentoshan основано в 1823 году в регионе Lowlands. 
Славится тем, что единственное в Шотландии использует тройную 
перегонку, характерную для Ирландских производителей. Благодаря 
чему, виски Auchentoshan обладает легким и сухим вкусом, поэтому его 
можно рекомендовать тем, кто хочет познакомиться с односолодовым 
виски.

В процессе производства используется солод без аромата торфа. Вода, 
которую используют для приготовления виски, также не имеет аромата 
торфа.
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AUCHENTOSHAN 12 YO
40% 0.75L

Viskijs ir īpašs ar kārdinošu grauzdēto mandeļu aromātu 
un karamelizētu piegaršu. Auchentoshan 12yo ir izturēts 
amerikāņu Burbona ozolkoka un Oloroso heresa mucās.
Krāsa: zeltaina medusAromāts: Crème brulee, citrusu un 
riekstu notis.
Garša: samtaini pikanta ar mandarīnu un laima notīm
Pēcgarša: izteikta, ilgstoša ar patīkamām riekstu notīm 

Auchentoshan выдержан 12 лет в бочке из американ-
ского дуба и в завершение в бочке из-под хереса 
Олоросо. В аромате ощущаются невероятно приятные 
нотки миндаля и ириса и мягкий изысканный вкус.
Цвет: золотисто медовый.
Аромат: крем-брюле, цитрусовых и орехов.
Вкус: мягкий, пикантный, с нотами мандарина и лайма.

AUCHENTOSHAN THREE WOOD
40% 0.75L

Auchentoshan Three Wood ir izturēts 3 dažāda veida mucās: 
sākumā Amerikāņu burbona mucās, pēc tam Oloroso Sherry 
mucās un visbeidzot Spānijas Pedro Ximenez Sherry mucās.
Krāsa: bagāta bronzas.
Aromāts: piesātināts tumšo augļu, īrisa un grauzdētu 
riekstu.
Garša: augļu, riekstu ar kanēļa un citrusu notīm.
Pēcgarša: svaiga augļu pēcgarša ar ilgstošo saldumu.

Auchentoshan Three Wood выдержан в трех разных 
бочках: сначала в бочке из Американского дуба, затем 
Испанского хереса Oloroso и наконец в бочках из-под 
сладкого испанского хереса Pedro Ximenez.
Цвет: богатый бронзовый.
Аромат: насыщенный с нотками темных фруктов, ириса 
и жареных орешков.
Вкус:  фруктовый, ореховый с нотами корицы и 
цитрусовых.
Послевкусие: свежее фруктовое с приятной сладостью.
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BOWMORE

Islay sala atrodas tikai 20 km attālumā no Īrijas Ziemeļu krasta. Šīs salas viskijiem ir 
raksturīga unikāla garša, ar dominējošām kūdras dūmu niansēm. Pastāv uzskats, ka 
tieši šī reģiona viskijiem piemīt īstā “vīru viskija” garša, kuru nesajauksiet ne ar vienu 
citu. Bowmore ražotne atrodas šajā unikālajā vietā.

Bowmore rūpnīca dibināta 1779.gadā. Tā ir senākā viena iesala viskija ražotne Islay 
salā. Salas ģeogārāfiskā atrašanās vieta - Golfa straume, kas to apskalo un pastāvīgie 
sāļie vēji nodrošina apstākļus, kas ietekmē viskija izturēšanas procesu.  Rezultātā 
viskijiem veidojas gara un salikta garša.

Bowmore viskijam ir maiga, bet dziļa dzintara krāsa. Tā aromātu raksturo kūdra. 
Ražošanas procesā saskarsme ar kūdru notiek vairākkārt: ūdens ņemts no upes, 
kas atrodas kalnu augstienē un tek gar kūdrainu apvidu; mieži žāvēti kūdras dūmos. 
Mucas tiek glabātas pagrabos zem jūras līmeņa, kur gaiss ir piesātināts ar specifisko 
jūras sāls aromātu.

Остров Айла находится в 20 километрах от северного берега Ирландии. 
Островным виски характерен уникальный вкус, в котором наиболее 
чувствуется торфяной дым. Многие ценители считают, что у виски из этого 
региона настоящий мужской характер, не оставляющий места компромиссам.  
Здесь находится вискикурня Bowmore.

Вискикурня Bowmore основана в 1779 году. Это первое производство острова 
Айла, которое в те времена занималось выпуском односолодового виски. 
Географическое положение острова Айла обеспечивает сложный вкус виски, 
благодаря теплому течению Гольфстрима, а также соленым ветрам, которые 
оказывают влияние на процесс выдержки виски.

Виски Bowmore присущ мягкий глубокий янтарный цвет, а также характерный 
запах торфа. Во время производства торф неоднократно оказывает влияние 
на вкус – воду берут из рек, текущих по холмам через торфяную местность, 
солод сушат торфяным дымом. Бочки хранятся в погребах ниже уровня моря, 
воздух насыщен специфическим ароматом морской соли.
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BOWMORE 12YO
40% 0.7L

Bowmore viskijs ar ļoti izteiktu Islay raksturu. 
Piesātināts ar dūmu, joda un kūdras aromātu.

Krāsa: dziļa dzintara

Aromāts: īpašs ar citrusu un medus notīm, raksturīgu 
kūdras smaržu

Garša: sildoša un patīkama ar tumšās šokolādes, 
kūdras dūmu niansēm

Pēcgarša: izteikta, ilgstoša

Виски Bowmore с ярко выраженным характером 
Айла, наполнен дымным, йодовым и торфяным 
ароматом.

Цвет: глубокий янтарный

Аромат: особенный с нотками цитруса и меда, с 
характерным торфяным запахом

Вкус: согревающий и приятный с нюансами 
горького шоколада и торфяного дымка

Послевкусие: ярко-выраженное и длительное

BOWMORE 15YO
40% 0.7L

Bowmore 15 gadu viskijam raksturīgas nianses no 
izturēšanas amerikāņu Burbona ozolkoka un Oloroso 
heresa mucās.

Krāsa: bagātīgi dziļā

Aromāts: tumšā šokolāde un rozīnes, dūmu notis veido 
burvīgu kompozīciju

Garša: lieliska ciedru garša piesātināta ar īrisa notīm 
Pēcgarša: izteikta ar sildošiem heresa tanīniem 

15 –летний Bowmore- виски с харатерными 
нюансами, благодаря выдержке в бочках из-под 
американского бурбона и испанского хереса 
Oloroso.

Цвет: насыщенный и глубокий

Аромат: восхитительный, с нотами горького 
шоколада, изюма и дымка

Вкус: великолепные тона кедровых орешков и 
нотками ириса

Послевкусие: ярко-выраженное с согревающими 
хересными танинами
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LAPHROAIG 10 Y.O. 
40% 0.7L

Apstājies jūras malā! Aizver acis! Sajūti vēja brīzi, aļģu smaržu un jūras sāls garšu! Piesātinies ar gadsimtu 
vēsturi! Viskijs ar spēcīgu raksturu, gluži kā cilvēki, kas to bez izmaiņām ražo jau 200 gadus. Islay (Aileja) 
salas garša katrā Laphroaig pilienā.

Šī ļoti spēcīgā viskija nosaukumu izrunā - „la-froyg”, kas senķeltu valodā nozīmē „skaista ieleja pie plaša 
līča”.
Laphroaig nav paredzēts katrai gaumei. Toties, ko Laphroaig vienreiz apbur, paliek par draugiem uz mūžu. 
Arī Tu to vai nu mīlēsi, vai ienīdīsi!

Graudus Laphroaig ražošanai kaltē, dedzinot vietējo žāvēto kūdru, kas desmitiem gadu garumā ir 
piesātinājusies ar aļģu un sālsūdens bagātīgo smaržu. Kūdras dūmi piepilda graudus ar neaizmirstamo 
salas aromātu. Laphroaig, kas izturēts 10 gadus ozolkoka mucās, piemīt zeltaina nokrāsa, spilgti izteikts 
dūmu aromāts, tāpat sajūtamas aļģes un pat medicīnas notis. Viskija garša - nedaudz sāļa un saldena, ar 
ļoti bagātīgu un ilgstošu pēcgaršu.

Viskijs Laphroaig ir lielisks tīrā veidā, vai kopā ar pāris ūdens pilieniem, lai dotu dzērienam iespēju atvērties 
un parādīt visas salas krāsas. Ļoti labi sader arī ar jūras veltēm, kūpinātu lasi vai garnelēm.

Встань у кромки моря. Закрой глаза. Почувствуй бриз, запах водорослей и солоноватый привкус 
моря. Проникнись многовековой историей. Виски с сильным характером, как люди, которые его 
производят  уже  на  протяжении  200  лет,  не  меняя  его  вкуса.  Вкус Айла в каждой капле Laphroaig.

Название этого очень особенного виски правильно произносится как „la-froyg”, что в переводе с 
древнекельтского  языка  значит  «прекрасная долина у широкого залива».

Этот вкус не для каждого. Тем, кого Laphroaig захватывает, он становится другом на всю жизнь. 
Недаром про  него  говорят:  „you  love  it  or  you  hate  it” - ты  его  любишь  или  же  ненавидишь.

Зерно для приготовления виски коптят на местном высушенном торфе, который за десятки лет 
насыщается запахом водорослей и соленой морской воды. Дым придает зерну неповторимый, 
богатый островной аромат. Laphroaig, выдержанный 10 лет в дубовой бочке, приобретает 
золотистый оттенок, с ярко выраженным запахом дыма, водорослей и медицины. А вкус, 
солоноватый  и  одновременно  сладковатый,  с  очень  долгим и  богатым  послевкусием.

Виски Laphroaig великолепен сам по себе в чистом виде, можно с парой капель воды, чтобы дать 
напитку возможность открыться и заиграть всеми красками и оттенками островных ароматов. 
Также  весьма  неплохо сочетается  с  морепродуктами,  с  копченым  лососем  или  с  креветками.
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LAPHROAIG QUARTER CASK
48% 0.7L

Laphroaig Quarter Cask ir Īpaši aromātisks viskijs no 
Islay salas. Tam netiek pielietota aukstuma ltrācija. 
Laphroaig Quarter Ca tiek izturēts dubultā Amerikāņu 
ozolkoka mucās un pudelēs pildīts  48% stiprs.  Pēc 
klasiskās izturēšanas ex-burbona mucās, viskiju pārlej 
mazās mucās, ļaujot tam sasniegt pēc iespējas lielāku 
kontaktu ar mucas virsmu. Mazas mucas izmantošana 
ir ļoti sena tradīcija, kas nodrošina fantastiku garšas 
līdzsvaru, apvienojot izteiktu kūdras un maigu koksnes 
piegaršu.

Laphroaig Quarter Cask виски с острова Айла, 
с очень богатым ароматом, без холодной 
фильтрации и крепостью в 48%, выдерживают 
дважды в бочках американского дуба. После 
классической выдержки в бочках из-под бурбона, 
виски переливают в маленькие бочонки, позволяя 
жидкости больше соприкоснуться с поверхностью 
бочки. Использование маленьких бочонков очень 
древняя традиция, благодаря которой виски 
обладает фантастическим вкусов, объединяя ярко 
выраженный аромат торфа и мягкий древесный 
вкус.

LAPHROAIG SELECT
40% 0.7L

Laphroaig Select ir izveidots no dažādiem viskiju 
stiliem un rūpīgi izvēlētam mucām. Laphroaig Sel ir 
meistarīgi sajaukta blende no Quarter Cask, Pedro 
Ximenes, Triple Wood un 10YO Laphroaig viskijiem. 
Rezultātā radīts smalks dzēriens ar kūdras, koksnes un 
salduma apvienojumu vienā garšā.

Laphroaig Select создан из тщательно отобранных 
бочек с разными стилями виски. Это мастерски 
смешанный бленд из виски Quarter Cask, Pedro 
Ximenes, Triple Wood и в завершение 10YO Laphroaig, 
в результате рождается тонкий напиток, в котором 
торф, древесные нотки и сладость объединяются в 
одном вкусе.  
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THE BALVENIE
The Balvenie viskija darītava dibināta 1892.gadā, kā otrā Viljama Granta viskija ražotne. Šī darītava ir īpaša ar to, ka kopš tās izveidošanas viss viskija pagatavošanas process ir palicis praktiski nemainīgs. Tāpat kā 
senāk, uzņēmums pats audzē savu labību, izmanto autentisku graudu diedzēšanas grīdu un nodarbina savus muciniekus.

Вискикурня основана в 1892 году неподалеку от руин замка Балвини Вильямом Грантом. The Balvenie - единственная вискикурня в Шотландии, имеющая в штатном расписании не только солодильню, 
кузнеца, бондарное производство, но и специальных работников, копающих торф.

THE BALVENIE DOUBLEWOOD 12YO
40% 0.7L

The Balvenie Doublewood 12YO ir vismaz 12 gadus izturēts Single Malt viskijs, kas ir 
īpašs ar to, ka briedināts tiek 2 atšķirīgās mucās. Katrai no mucām ir savs uzdevums šā 
Single Malt tapšanā. Sākotnēji to iztur klasiskajā viskija mucā – šajā laikā tiek nolīdzināti 
jaunā spirta asumi un viskijs iegūst savu īpašo raksturu. Vēlāk briedināšana turpinās 
jaunā Eiropas heresa mucā, kas viskija aromātam piešķir dziļumu un bagātību.

The Balvenie Doublewood 12YO это односолодовый виски двенадцатилетней 
выдержки. Такой виски выдерживается в двух бочках: сначала в обычной 
дубовой, а затем в бочке из-под испанского хереса. И если обычная дубовая 
бочка придает виски характерную дубовую горечь и дымный аромат, то бочка 
из-под хереса придает Balvenie DoubleWood 12 Y.O. богатый букет, глубокий вкус 
и ореховую сладость.

THE BALVENIE CARIBBEAN CASK 14YO
43%  0.7L

The Balvenie Caribbean Cask ir 14 gadus briedināts Single Malt viskijs, kurš 
nogatavināšanas procesa noslēgumā tiek izturēts Karību salu ruma mucās. Tas 
lieliski papildina The Balvenie vaniļas aromātus ar pikantām un svaigām niansēm.

The Balvenie Caribbean Cask выдерживается в традицион-ных  дубовых 
бочках в течение 14 лет, а затем подвергается довыдержке в бочках из-
под карибского рома. Великолепный односолодовый виски с традиционно 
мягким, медовым характером  The  Balvenie, который идеально сочетается 
с нотами карамели и неуловимыми фруктовыми нюансами, а также 
продолжительным тёплым послевкусием.
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THE BALVENIE PORTWOOD WHISKY 21YO
40% 0.7L

The Balvenie PortWood whisky ir vismaz 21 gadu briedināts Single Malt viskijs ar 
raksturīgajām augļu, medus un garšvielu niansēm un ilgu, maigu riekstu pēcgaršu.

Вкус виски The Balvenie PortWood благородный, с выдающимся и сильным 
характером, кремово-шелковистой текстурой и нотами фруктов, мёда и 
специй.

THE BALVENIE PORTWOOD WHISKY 30YO
40% 0.7L

The Balvenie 30 YO ir rets un īpašs viena iesala viskijs, kura gatavošanai The 
Balvenie viskija darītavas meistars Deivids Stjuarts (David C. Stewart) izvēlas tikai 
atsevišķas viskija mucas, kuras tika noliktas gatavināšanai pirms vairāk nekā 30 
gadiem. Kombinējot viskijus, kas izturēti tradicionālās ozolkoka mucās ar Eiropas 
ozolkoka šerija mucās briedinātiem, Deivids rada bagātīgu, maigu, nobriedušu 
viskiju ar neparastu dziļumu un garšas sarežģītību. Trīsdesmitgadīgais viskijs 
tiek pildīts pudelēs ar alkohola saturu 47,3%, lai saglabātu The Balvenie īpašo 
raksturu.



VISKIJS I  ВИСКИ28 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

CONNEMARA ORIGINAL
40% 0.7L

Kūdrains viena iesala viskijs no Īrijas. Īpašā miežu 
iesala kaltēšanas metode, ar kūdras izmantošanu, 
piešķir Connemara Original viskijam unikālu garšas 
kompozīciju.

Дымный односолодовый виски из Ирландии. 
Отличительный метод сушки на торфяном дыму 
придает виски уникальный вкус. 

CONNEMARA 12YO
40% 0.7L

Kūdrains viena iesala viskijs no Īrijas.  «12 Years Old» ir 
piesātināts un bagātīgs Premium klases dzēriens, kas noteikti 
ir pelnījis lēnu baudīšanu.Katru gadu tiek īpaši atlasīts neliels 
mucu skaits, kurās tālāk «Connemara 12 Years Old» viskiju.

«Connemara 12 Years Old» papildus tiek briedināts amerikāņu 
ozolkoka mucās, piešķirot pikantumu un ozola koksnes toņus.
Дымный односолодовый ирландский виски.

Богатый и сложный напиток, но очень достойный. Бочки 
отбираются ежегодно и виски производится малыми 
партиями. Виски выдерживается в бочках из-под 
американского бурбона, придавая напитку остроту и 
дубовые нотки. 
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KILBEGGAN

Īru viskijs, kas ir ražots vecākajā viskija darītavā pasaulē, izceļas ar maigu un sabalansētu 
garšu
Ирландский виски производится на старейшем производстве в Ирландии, 
отличается мягким и сбалансированным вкусом.

KILBEGGAN 8 YO SINGLE GRAIN
40% 0.7L

Galvenā sastāvdaļa – kukurūza.  Maigs un salds. Briedināts burbona mucās 8 gadus.

Основное зерно – кукуруза. Мягкий и сладковатый вкус. Выдержан 8 лет в бочках 
из-под бурбона.

KILBEGGAN 21 YO
40% 0.7L

Pieejams ierobežotā apjomā. Jauktais iesala un graudu viskijs. Maigs un salds. Briedināts 
burbona, portvīna, un Madeiras vīna mucās.

Доступен в ограниченном количестве. Мягкий и сладковатый вкус. Выдержан 21 
год в бочках из-под бурбона, портвейна и мадейры.
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MONKEY SHOULDER
40% 0.05L, 0.7L

Monkey Shoulder pieder īpašajai un ļoti reti sastopamai skotu viskija klasei - jauktajiem 
iesala viskijiem (Blended Malt Whisky). Tās īpatnība ir, ka pagatavošanā tiek izmantoti 
tikai iesala (Malt) viskiji. Turklāt Monkey Shoulder sastāvā ir trīs izcilu Speyside reģiona 
darītavu iesala viskiji, kas to padara vēl īpašāku. Monkey Shoulder tiek gatavots nelielās 
porcijās, vienā jaukšanas reizē izmantojot vien 27 īpaši atlasītu mucu viskijus. Rezultātā 

tas iegūst neaprakstāmi maigu un bagātīgu garšu.

Nedzer kā mērkaķis – baudi atbildīgi!

Monkey  Shoulder принадлежит к особому и достаточно  редкому  классу 
шотландских виски - смешанным солодовым виски (Blended Malt Whisky). 
Особенность этого класса в том, что напиток изготавливается только из 
солодовых (Malt) виски. В составе Monkey Shoulder солода трех лучших заводов 
Спейсайд, что делает его ещё более особенным. Monkey Shoulder изготавливают 
небольшими партиями - во время одного блендирования используют только 27 
бочек отобранного виски. В результате ценителям предлагается неописуемо 

нежный и богатый вкус.

Не пей как обезьяна - наслаждайся напитком ответственно!
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HUDSON BABY BOURBON
46% 0.35L 

Hudson Baby Bourbon ir pirmais Ņujorkā briedinātais burbons 
kopš Alkohola aizlieguma likuma laikiem (1920.-1933.) – un pirmais 
Ņujorkā ražotais burbons, gatavots no 100% kukurūzas, kura 
novākta Ņujorkas štatā, tikai 10 jūdžu attālumā no ražotnes. To 
raksturo izteikta koksnes dominante,  pirmšķirīgs dūmakainums, ar 
maigām vaniļas un karameles notīm un silta pēcgarša ar marcipāna 
un grauzdētas kukurūzas notīm.

Hudson Baby Bourbon называют первым виски, произведенным 
в штате Нью-Йорк после отмены «сухого закона».  Он способен 
удивить любого любителя виски: букет напитка насыщенный, 
сочетающий в себе ароматы ванили, копченого дыма 
пряностей. Послевкусие долгое и сильное, но ни в коем случае 
не жесткое. Hudson готовится из местных ингредиентов и 
выдерживается в классических дубовых бочках.  

HUDSON FOUR GRAIN BOURBON
46% 0.35L 

Hudson Four Grain burbona pamatā ir lieliski izaudzēto graudu 
harmonija – kukurūzas maigā, līdzsvarotā pārpilnība, asās un 
piparotās rudzu notis, netveramais kviešu maigums un iesala 
miežu saldums. Viskijam ir bagātīga garša ar pralinē un vaniļas 
notīm.

Hudson Four Grain бурбон создан в великой гармонии 
выращенного зерна - нежной кукурузы, острых и перечных 
нот  ржи, неуловимой нежности пшеницы и сладости солода 
ячменя. Виски имеет богатый вкус с нотами пралине и 
ванили.

HUDSON MANHATTAN RYE WHISKEY
46% 0.35L

Hudson Manhattan Rye ir rudzu viskijs ir labi pazīstams, jo ir pikants, 
tam piemīt bagātīga, mainīga garša un aromāts.  Piparots, ar medus 
un kanēļa aromātu. Pēc katra malka sajūtama maiga sviesta garša. 
Hudson Manhattan Rye būs ideāla kokteiļa Manhattan sastāvdaļa.

Hudson Manhattan Rye Whiskey хорошо известен своим 
пикантным и богатым вкусоми ароматом. Перченный, с 
ароматом мёда и корицы. После каждого глотка чувствуется 
нежный аромат масла. Виски выдерживается в американских 
дубовых бочках и имеет мягкий, пряный, слегка сладковатый 
вкус.  Идеален для коктейля «Манхэттен».
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GRANT’S FAMILY RESERVE 
40% 0.05L, 0.2,  0.7L

GRANT’S SELECT 
RESERVE 40% 0.7L

GRANT’S MASTER BLENDER 
EDITION 43% 0.7L

GRANT’S 18 YEARS 
OLD 40% 0.7L

Grants ģimenes vēsture aptver piecas paaudzes un 130 gadus. Tās sirdslieta vienmēr ir bijusi unikālu, nepārspējamas kvalitātes Blended Scotch viskiju radīšana.
Grant’s Family Reserve tiek uzskatīts par vienu no pasaules vislabākajiem jauktajiem skotu viskijiem. Tā ražošanā tiek izmantota unikāla tehnoloģija, ar kuras palīdzību tiek iegūts ļoti 
viegls spirts. Lai dzērienam būtu neatkārtojama garša, kupāžas meistari sajauc 25 īpaši atlasītus iesala un graudu viskija spirtus. Recepti ir radījis Viljams Grants un tā nav mainījusies 
kopš 1898.gada.
Grant’s Master Bender Edition viskijs tiek rūpīgi gatavots, izmantojot piecās paaudzēs uzkrāto viskija darīšanas pieredzi. Master Blender’s Edition 43% ar izsmalcinātām un 
daudzšķautņainām aromāta niansēm lieliksi papildina Grant’s viskijam raksturīgo dziļo, maigo un bagātīgo garšu.
Grant’s Select Reserve ir īpašs viskijs īpašiem gadījumiem. Tas ir bagātīgs, salds un kūdrains.
Grant’s 18 Year Old ir brīnišķīgs un ideāli sabalansēts skotu viskijs, kurš 18 vai vairāk gadus tiek izturēts ozolkoka mucās, bet tā izturēšana noslēgusies portvīna mucās. Ideāli piemērots 
svarīgu dzīves notikumu atzīmēšanai.

История семейства Грант насчитывает пять поколений и начинается 130 лет назад. Любимым делом семейства всегда было создание уникального и 
непревзойденного по вкусу Blended Scotch виски. 
Grant’s Family Reserve считается одним из лучших купажированных виски, в его производстве применяется уникальная технология вакуумной дистилляции, которая 
позволяет получить легчайший спирт. Чтобы придать напитку неповторимый вкус, мастера купажа смешивают 25 сортов отборных солодовых и зерновых виски. 
Рецепт был разработан Уильямом Грантом и не менялся с 1898 года.
В производстве виски Grant’s Master Bender Edition используют весь опыт винокурения накопленный пятью поколениями семейства. Утонченные и многогранные 
нюансы аромата виски Master Blender’s Edition 43% отлично дополняют олицетворяющие продукцию этой винокурни глубокий характер, а также богатый и нежный 
вкус.
Виски Grant’s Signature имеет выраженный солодовый характер с приятными нюансами карамели и бисквита. Grant’s Select Reserve это особый виски для особых 
случаев, богатый, сладкий, характерный дымный вкус.
Выдержка Grant’s 18 Year Old составляет минимум 18 лет. Сначала напиток вызревает в новых дубовых бочках, а затем — в специально подготовленных бочках из-под 
портвейна. Благодаря такой технологии виски имеет уравновешенный, невероятно гармоничный и глубокий вкус, в котором угадываются фруктовые оттенки.
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GRANT’S ALE CASK RESERVE
40% 0.7L

Grant’s Ale Cask Reserve ir vienīgais Scotch viskijs, kas briedināts 
mucās, kas pirms tam izmantotas stiprā ela glabāšanai. Tas 
piešķir viskijam elegantu smaržu ar izteiktu Creme brulee un 
sulīgunobriedušiem vasaras augļu niansēm.

Grant’s Ale Cask Reserve является единственным шотландским 
виски созревающим в бочках из под крепкого эля. Это придает 
напитку элегантный аромат с выраженными оттенками Creme 
brulee и спелых летних фруктов.

GRANT’S SMOKY
40% 0.7L 

Grant's Smoky tiek izturēts trīs dažādu koku mucās, lai iegūtu 
vienmērīgu, bagātu un maigu garšu. Grant's Smoky īpaši pievienoti 
dūmainie viskiji, piešķirot tā garšai un aromātam jaunas nianses.

Grant's Smoky выдержан в трех разных бочках, чтобы добиться 
богатого и мягкого вкуса. В бленде Grant's Smoky присутствуют 
дымные виски, что придает его вкусу и аромату новые нюансы.

GRANT’S RUM CASK
40% 0.7L

Grant's Rum Cask Finish ir unikāls viskijs - tā izturēšana pabeigta Karī-
bu ruma mucās, tam piešķirot  bagātīgas un saldenas nianses.

Grant's Rum Cask Finish уникальный виски – выдержка виски 
окончена в бочках из-под Карибского рома, что придает ему 
богатые и сладковатые нотки.
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TEACHER'S
40% 0.7L, 1L

"Teacher's" Highland Cream” ir viens no senākajiem, kupažētajiem skotu viskijiem jau kopš 1863. 
gadā. Teacher’s ir īpašs ar augstu viena iesala viskiju saturu – 45%, šāds radītājs nav nevienam 
kupažētam viskijam. Viskija sastāvā ir ap 30 viskiju veidiem, kur galveno lomu spēlē Ardmore, kas 
tiek ražots pēc stingras, senas tehnoloģijas (miežus žāvē uz kūdras dūmiem).

Krāsa: zelta ar oranžu spīdumu.

Aromāts: spilgts ar medus un miežu, riekstu, saldo krējumu un kūdru dūmu notīm.

Garša: apaļa un maiga ar dominējošām miežu notīm, lakricas, īrisa un zemesriekstu pazīmēm. 
Sabalansēta pēcgarša ar dūmu, koksnes un maizes toņiem.

"Teacher's" Highland Cream” -старейший шотландский купажированный виски, впервые 
был создан еще в 1863 году. Особенность купажа Teacher's  Highland Cream— высокое 
содержание односолодового виски по сравнению с зерновыми — 45%, такого показателя 
не встречается больше ни у одного шотландского бленда. В составе напитка присутствует 
около 30 сортов виски, особое место среди которых занимает виски Ardmore, со строгим 
соблюдением старинной технологии (ячмень высушивается на торфяном огне).

Цвет: виски золотого цвета с оранжевыми отблесками.

Аромат: обладает ароматом с яркими нотками меда и солода, а также оттенками орехов, 
сливок и торфяного дыма.

Вкус: виски имеет округлый, мягкий вкус с доминирующими оттенками солода, на 
смену которым приходят нотки лакрицы, ириса и земляного ореха. Сбалансированное 
послевкусие с тонами дыма, дуба и хлеба. 
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MAKER’S MARK
45% 0.7L

Maker’s Mark ir amerikāņu premiālais burbons, kas tiek ražots “small batch” jeb mazās partijās, no ziemas šķirnes kviešiem un izturēts jaunās, 
apdedzinātās amerikāņu baltā ozolkoka mucās. Maker’s Mark viskijs atšķiras no citiem burboniem ne tikai ar savu maigo garšu un nestandartu 
pudeles formu, bet arī ar to, kā katra gatavā pudele tiek iemērcēta vaskā manuāli.

Bilam Samuelam Sr. bija sapnis izgudrot jaunu maigāka viskija recepti. Viņš eksperimentēja, cepot maizi un mainot graudu maisījumus. Rezultātā 
viņš aizvietoja rudzus ar kviešiem. Viskijs, kas radās, pasaulē tiešam bija ļoti atšķirīgs no citiem burboniem. Pateicoties Bila vēlmei izgudrot 
pavisam citu garšu, viņam izdevās sasniegt maigāku viskiju. Ģimenes lolotais produkts un visi tā atribūti no 1958. gada līdz šim nav mainīti.
Maker’s Mark viskijam ir karameles, grauzdētas kukurūzas, vaniļas un karomāts ar žāvēto aprikožu notīm. Garšā var sajust maizes pudiņu, 
karamelizētu ābolu, ķirbju pīrāgu un smalkas kanēļa notis pēcgaršā.

Maker’s Mark viskijs ir rekomendējams kā dižestīvs tīrā veidā vai ar ledus gabaliņiem.

Maker’s Mark - американский премиальный виски производится малыми партиями (“small batch”) из озимых сортов пшеницы и 
выдерживается в новых обожженных бочках из американского белого дуба. Виски Maker’s Mark отличается от других бурбонов не 
только своим мягким вкусом и нестандартной формой бутылки, но еще и тем, что каждую бутылку вручную окунают в воск.

У Била Сэмюельса Ст. была мечта изобрести рецепт нового более мягкого виски. Он экспериментировал, выпекая хлеб и меняя 
зерновую смесь. В результате он заменил рожь пшеницей. Виски, который появился на свет, действительно очень отличался от 
других бурбонов. Благодаря желанию Била создать совершенно другой вкус, ему удалось получить более мягкий виски. Созданный с 
любовью семейный продукт и все сопутствующие ему атрибуты не менялись с 1958 года.Виски Maker’s Mark  присущ аромат с нотами 
карамели, жареной кукурузы, ванили и кофе с нюансами кураги. Во вкусе можно почувствовать хлебный пудинг, карамелизированое 
яблоко, тыквенный пирог и тонкие нотки корицы в послевкусии.

Maker’s Mark рекомендуется употреблять в качестве дижестива в чистом виде или со льдом. 
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Tullamore D.E.W. iemieso īstu Īrijas garu!
0.05L, 0.35L, 0.5L, 0.7L

Tullamore D.E.W. ir īru viskijs, kas atšķiras ar savu unikālo pagatavošanas metodi. Tas 
ir radīts, sajaucot trīs dažādus viskija spirtus – graudu, iesala un „Pot Still” jeb īpašā 
destilācijas kolbā radītu viskija spirtu. Pateicoties trīskārtējai destilācijai un izturēšanai 
burbona un heresa mucās,  Tullamore D.E.W. ir ārkārtīgi maigs, ar pikantām citrusa un 
iesala notīm bagātināts viskijs, kura pēcgaršā. 

Виски Tullamore D.E.W. Истинно Ирландский!
Tullamore Dew – один из самых популярных в мире ирландских виски, известен 
благодаря своему мягкому аромату и нежному вкусу. В его производстве используют 
три вида виски и после создания купажа выдерживают в специальных дубовых 
бочках для придания ему еще большей мягкости, именно благодаря этому виски 
Tullamore Dew считается фаворитом среди ирландских виски.
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TULLAMORE D.E.W.
14 YEAR OLD SINGLE MALT 41.3% 0.7L

Tullamore D.E.W. 14YO viena iesala viskiju raksturo tā unikālā 
briedināšana četrās dažādās mucās – Burbona, Oloroso šerija, 
Portvīna un Madeiras vīna mucās. Šī inovatīvā metode piešķir viskijam 
tā bagātīgo, nobriedušo un ļoti ‘gludo’ garšu. Aromātā atradīsiet koka, 
saldā citrusa un tropu augļu notis, kā arī vieglas garšvielu nianses. 
Ilgstošā un saldenā pēcgarša  atraisa sulīgu ābolu, citrusa un tropisko 
augļu notis.

Односолодовый виски Tullamore D.E.W. 14YO характеризуется 
уникальной выдержкой в четырех различных типах бочек 
– из-под бурбона, хереса Олоросо, портвейна и мадеры. 
Этот инновационный метод придает виски насыщенный, 
выдержанный и очень гладкий вкус. В его аромате присутствуют 
нотки древесины, сладкого цитруса и тропических фруктов, а 
также легкие оттенки пряностей. Продолжительное сладковатое 
послевкусие раскрывает нотки сочных яблок, цитрусовых и 
тропических фруктов.

TULLAMORE DEW
12 YEARS OLD 40% 0.7L

12 gadu briedināts trīskārt destilēts leģendārais Īru viskijs no 
īpašām rezervēm. Tullamore Dew 12 Years Old piemīt bagātīga 
aromātu buķete un perfekti līdzsvarots raksturs. Rūpīga, vismaz 
12 gadus ilga gatavināšana Bourbon un Oloroso Sherry ozolkoka 
mucās sniedz briedumu un pilnīgumu šim īpašajam, daudzu 
starptautisko godalgu guvušajam īru viskijam.

Легендарное ирландское виски выдерживается в течение 
12-и лет в бочках из-под бурбона и - из-под хереса сорта 
Олоросо, а также проходит 3-кратную дистилляцию. 
Tullamore Dew 12 обладает богатым букетом ароматов 
и идеально уравновешенным характером. Тщательный 
и долгий процесс приготовления придает зрелость и 
совершенство этому особенному и полу-чившему множество 
международных наград ирландскому виски.

TULLAMORE DEW XO RUM CASK
43% 0.7L

Tullamore DEW XO Rum Cask ir oriģināls, trīskārt jaukts īru 
viskijs, kas ir īpašs ar savu pagatavošanu - pēdējos briedināšanas 
mēnešus tas pavadījis mucās, kurās iepriekš gatavināts Karību 
salu rums. Šī metode viskijam piešķir nedaudz saldenas un 
tropiskas garšas nianses.Šis viskijs veltīts pirmajiem Īrijas 
izceļotājiem uz Karību salām 17.gadsimtā. Īru sirds ar Karību 
dvēseli - mēs to dēvējam par Beauty of Blend, jeb citiem vārdiem 
- īpašo skaistumu, kas var izpausties, sajaucoties dažādām 
kultūrām un pieredzēm.

Mucas, kurās iepriekš briedināts Demerara rums, tiek īpaši 
atlasītas, lai tās Tullamore DEW XO Rum Cask viskijam piešķirtu 
savu raksturīgo tropisko augļu un maigo garšvielu notis.
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JIM BEAM WHITE BOURBON 40%
0.05L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1.5L, 4.5L

„Jim Beam” Kentucky Straight Bourbon Whisky ir Burbons Nr.1 pasaulē (burbona viskijs, kura 
sastāvā ir vismaz 51% kukurūzas un kurš izturēts vismaz 2 gadus). Kopš 1795.g. sešas Bīmu ģimenes 
paaudzes ir pilnveidojušas šo lielisko burbonu, kas ražots, izmantojot Amerikā augošu kukurūzu un 
saldo ūdeni no senā Kentuki kaļķakmens kalniem. Izturēts apdedzinātās ozolkoka mucās 4 gadus, 
tas ieguvis savu nesalīdzināmo, bagātīgo garšu.

Jim Beam ir daudzpusīgs dzēriens, un tā īpatnējo garšu nekļūdīgi varat papildināt ar jebkuru Jums 
tīkamu dzērienu: ūdeni, toniku, sodas ūdeni, kolu, apelsīnu sulu, kafiju un pat saldo krējumu.

Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whisky - это бурбон номер один в мире (его сусло состоит 
более чем на 51 % из кукурузы, и он хранится в дубовых бочках более двух лет). Начиная с 
1795 года шесть поколений семейства Бимов совершенствовали этот великолепный бурбон, 
который производят, используя выросшую в Америке кукурузу и сладкую воду с древней 
горы в штате Кентукки. Выдержанный четыре года в обожжённых дубовых бочках, напиток 
обретает свой несравненный и богатый вкус.

Особенный вкус Jim Beam  Вы смело и безошибочно можете дополнить любым напитком - 
водой, тоником, содовой, колой, апельсиновым соком, кофе и даже сливками.
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JIM BEAM APPLE
35% 0.7L, 1L

Jim Beam Apple pārstāv Beam ģimenes 220 gadus seno 
vēsturi. Ģimenes tradīcijas papildinot ar mūsdienīgu 
redzējumu, Jim Beam destilācijas meistari ir apvienojuši 
kraukšķīgo, zaļo ābolu ar Kentucky straight bourbon viskiju. 
Tā rezultātā ir radies ideāls līdzsvars starp ābolu, burbonu un 
amerikāņu kultūras, vēstures mantojumu.

Jim Beam Apple представляет 220 летнюю историю 
семьи Beam. Взглянув по-новому на семейные традиции, 
мастера дистилляции объединили хрустящее зеленое 
яблоко с виски Kentucky straight bourbon. В результате, 
на свет появился бурбон с американским наследием и с 
легкими и сочными нотками яблока.

JIM BEAM HONEY
35% 0.7L, 1L

Jim Beam Honey pārstāv Beam ģimenes 220 gadus ilgo 
vēsturi. Beam destilācijas meistari saldu un maigu medus 
liķieri ir piesātinājuši ar Kentucky Straight burbonu, radot 
perfektu simbiozi starp īstu medus garšu un bagātīgu, 
autentisku viskiju. Dzērienā jūtamas karameles, ozolkoka un 
vaniļas notis. Baudiet to no Jim Beam glāzes - tīrā veidā vai 
kopā ar limonādi un ledu.

Jim Beam Honey представляет 220 летнюю историю семьи 
Beam. Мастера дистилляции Beam насытили сладкий и 
мягкий медовый ликер Kentucky Straight бурбоном, создав 
идеальную комбинацию настоящего медового вкуса и 
насыщенного виски. В напитке чувствуются карамельные, 
дубовые и ванильные нотки. Наслаждайтесь Jim Beam 
Honey в чистом виде, со льдом и лимонадом.

JIM BEAM RED STAG
40% 0.7L, 1L

Leģenda aizsākās tālajā 1795. gadā, kad Jim Beam ražotne 
savu jauno produktu nosauca par Jim Beam Red Stag (Red 
Stag latviski - sarkanais briedis). Red Stag apvieno 200 gadus 
seno Beam dzimtas lepnumu, papildinot Jim Beam vēsturi 
ar piesātināto un aizraujošo stāstu.  Jim Beam Red Stag 
tiek pagatavots Jim Beam® Bourbon whiskey bagātinot ar 
piesātinātu melno ķiršu garšu.
Легенда берет начало из далекого 1795 года, когда 
производители Jim Beam вдохновившись историей 
оленей, создали свой новый продукт Jim Beam Red Stag 
(Red Stag – Красный олень). Red Stag объединяет в себе 200 
летнюю гордость семейства Beam и дополняет историю 
Jim Beam захватывающей легендой. Red Stag готовят из 
высококачетвенного виски Jim Beam® Bourbon whiskey, 
который дополнен вкусом черной вишни.
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JIM BEAM DOUBLE OAK
43% 0.7L

Jim Beam Double Oak viskijs būtiski atšķiras 
no citiem viskijiem - sākumā tas tiek briedināts 
apdedzināta Amerikas baltā ozola mucās, tad 
vēlreiz briedināts citās šī paša materiāla mucās. 
Viskijam piemīt unikāla, bagātīga garša un 
izteikti tumša krāsa. Aromātā jūtama vaniļas 
smarža, kuru līdzsvaro apdedzināta koka notis. 
Garšā jūtamas ozolkoka nianses ar karameles 
notīm. Double Oak tiek pildīts pudelēs, kad tā 
stiprums sasniedzis 43 tilp.%.

Jim Beam Double Oak нельзя сравнивать 
с другими виски - сначала он созревает 
в обожженных бочках из Американского 
белого дуба, затем его повторно помещают 
в новые бочки. Виски присущ богатый 
вкус и насы-щенный темный цвет. В 
аромате ощущается запах ванили, который 
уравновешен нотками обожженной 
древесины. Во вкусе чувствуются дубовые 
нюансы с карамельными нотками. Double 
Oak заполняют в бутылки, когда он 
достигает крепости 43 градуса.

JIM BEAM BLACK 
43% 0.7L

Jim Beam Black piemīt piesātinātāks aromāts, 
tumšākā krāsa ar sabalansētu un sarežģītāku 
garšas profilu. Pēc papildus sešu gadu 
izturēšanas dziļi apdedzinātās baltā ozola 
mucās, Jim Beam Black rada karameļu un siltu 
koksnes notis ar pilnmiesīgu raksturu. Lieliski 
dzerams tīrā veida ar ledus gabaliņiem.

Jim Beam Black обладает более насыщенным 
ароматом, более темным цветом и более 
сложным вкусовым профилем. После 
дополни-тельной шестилетней выдержки в 
бочках из белого дуба, сильно обожженного 
изнутри, Jim Beam Black показывает 
полнотелый характер с карамельными и 
теплыми дубовыми нотками. Великолепен в 
чистом виде со льдом.
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BLACK VELVET
40% 0.7L, 1L

Black Velvet – ir Kanādas viskijs, kas pirmo reizi tika saražots 1951.gadā Albertas provincē. Šo viskiju 
ražo, izmantojot tehnoloģiju «blending at birth» (sajaukšana dzimšanas laikā). Pirmajā ražošanas 
posmā top klasisks kanādiešu miežu, rudzu un iesala destilāts, kurš pēc tam vismaz divus gadus 
tiek briedināts mucās.  Pēc sajaukšanas ar kukurūzas spirtu, viskijs tiek pārliets Premium klases 
apdedzināta ozolkoka mucās. Viskijam ir neparasti samtaina garša, to raksturo medus un iesala 
notis, bet aromātā jūtamas zaļo ābolu, bumbieru un ozolkoka nianses. "Black Velvet" tulkojumā 
nozīmē "melnais samts". Viskijs tiek pārdots vairāk kā 55 pasaules valstīs.

Black Velvet — канадский виски, который производится в штате Alberta с 1951 года. Этот виски 
делают по технологии blending at birth (смешивание при рождении). На первом этапе готовится 
классический канадский дистиллят на основе ячменя, ржи и солода, затем он выдерживается 
в бочках не менее 2 лет. После смешивания с кукурузным спиртом виски стареет уже в 
обожженных дубовых бочках премиум класса.Вкус виски Black Velvet характеризуется как 
сочный, с тонами домашней выпечки, мёда и солода, в аромате можно уловить оттенки 
зеленого яблока, груши, дубовых стружек. Black Velvet поставляется в 55 стран мира. 
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DEGVĪNS       |     ВОДКАDEGVĪNS       |     ВОДКА
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elit® tiek izcelts uz pārējo degvīnu fona ne tikai Alfa spirta dēļ, bet 
arī, pateicoties unikālajai aukstuma ltrācijai, kas ir noslēdzošā 
stadija degvīna radīšanas procesā. Senkrievu tradīcijas – atstāt 
degvīna mucas ārā skarbajos ziemas laika apstākļos – iedvesmoti, 
mēs atvēsinām dzērienu tieši līdz -18˚C. Šādā  temperatūrā  
dzēriens  sabiezē  un ievērojami palēninātos tempos plūst cauri 
jonizētiem karbona filtriem. Tas nodrošina, ka pat vissmalkākie 
piemaisījumi tiek atdalīti, atstājot  nevainojami  tīru filtrātu ar  
izsmalcinātu  raksturu.

Pēc saldēšanas posma dzērienam tiek dots laiks un telpa, 
lai pielāgotos apkārtējās vides temperatūrai. Nesteidzīgi tas 
iemanto molekulāras pilnības iezīmes – nevainojamu dzidrumu 
un blīvumu.

Atkārtoti slavēts kā pasaulē visaugstāk novērtētais degvīns,* elit®  
paceļ  degvīna  baudījumu  vēl  nebijušos  augstumos.
*novērtējumu  97/100  piešķīris  Beverage  Testing  Institute. 

elit® на фоне других видов водки выделяют не только из-за 
Альфа спирта, но и также благодаря уникальной холодной 
фильтрации, которая является заключительной стадией 
в процессе создания водки. Вдохновленные старорусской 
традицией - оставлять бочки с водкой на морозе - мы 
охлаждаем напиток до -18˚C. При такой температуре 
напиток сгущается и с очевидно замедленной скоростью 
протекает через ионизированные карбоновые фильтры. 
Этот процесс обеспечивает безупречно чистый фильтрат 
с утонченным характером, отделяя даже самые незна-
чительные примеси.

После сурового мороза наступает покой. Заготовке нашего 
напитка предоставляется время и помещение, чтобы 
приспособиться к окружающей температуре. Не спеша 
он достигает признаков молекулярного совершенства - 
безукоризненную прозрачность и плотность.

В мире наиболее признанная водка*, elit® привносит 
наслаждение водкой на небывалые вершины. 

* Beverage Testing Institute присудил оценку 97/100. 

ELIT® ULTRA LUXURY VODKA
40% 0.05L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1,75L, 3L
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Lai kas 
Tevi

Iedvesmo
STOLI® VODKA

40% 0.05L, 0.2L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1.75L

Stoli® - viens no visvairāk pirktajiem degvīniem pasaulē, ražots Latvijā pēc klasiskās krievu tehnoloģijas - no visaugstākās kvalitātes graudu spirta “Alpha”, pievienojot 
īpaši attīrītu ūdeni un filtrējot caur bērza kokogli un kvarca smiltīm. Stoli® nevainojamā, tikai krievu degvīnam raksturīgā garša ir augstu novērtēta pasaulē un apbalvota 
ar daudziem starptautiskiem apbalvojumiem. Stoli® tradicionāli pasniedz tīrā veidā, ar ledu vai kokteiļos.

Водка Stoli® - одна из самых покупаемых в мире. Она произведена в Латвии, по классической русской технологии - из зернового спирта высочайшего 
качества “Альфа”, добавляя особо очищен-ную воду. Водка фильтруется через березовый уголь и кварцевый песок. Безупречный, характерный только для 
русской водки вкус Stoli® высоко оценен в мире и отмечен многими между-народными наградами. Stoli® традиционно подают в чистом виде, со льдом или 
в коктейлях.
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STOLI® BLUEBERI™
40% 0.7L 

Stoli® Blueberi™ ir augstākās kvalitātes degvīns 
ar sulīgo melleņu garšu. Tas tiek pagatavots 
Stoli® degvīnam savijoties ar vasarīgo melleņu 
un kazeņu dabīgajiem ekstraktiem. Tādējādi 
dzēriens iegūst izteiktu dziļumu un pilnīgu 
garšu, kura noteikti neatstās jūs vienaldzīgus.

Stoli® Blueberi™ это высококачественная 
водка со вкусом сочной черники. Для 
достижения глубокого, мягкого ягод-ного 
вкуса используют только натура-льные 
экстракты летней черники и ежевики, 
которые прекрасно сочета-ются с 
классической Stoli® водкой, что не оставит 
равнодушным ценителей этого напитка.

STOLI® RAZBERI™ 
37.5% 0.7L 

Stoli® Razberi™ ir premiāls degvīns ar saldo 
aveņu garšu. Tā pagatavošanā tiek izmantoti 
aveņu un citu meža ogu dabīgie aromāti, lai 
iegūtu oriģinālu garšu buķeti.Stoli® 

Razberi™ премиальная водка с малиновым 
ароматом. Наша изыскан-ная водка, 
сплетаясь с ароматной малиной, создает 
для Вас особенный, небывалый и 
отличительный вкус.

STOLI® VANIL™
37.5% 0.7L 

Stoli® Vanil™ ir premiāls degvīns ar izteiktām 
vaniļas notīm. Degvīns tiek ražots pēc 
augstākās kvalitātes standartiem, izmantojot 
pašas modernākās tehnoloģijas, pēc kā tiek 
papildināts ar vaniļas aromātu, lai iegūtu 
raksturīgo Stoli® Vanil™  garšu.

Stoli® Vanil™ - премиальная водка с 
ванильным ароматом. Водка про-
изводиться по самым высоким  стан-
дартам,  используя наиболее совре-менные 
технологии, после чего добавляется 
ванильный аромат, чтобы получить 
характерный вкус Stoli® Vanil™

STOLI® OHRANJ™ 
37.5% 0.7L 

Stoli® Ohranj™ ir premiāls degvīns ar saulaino 
apelsīnu garšu. Mūsu augstākās kvalitātes 
degvīns Stoli®, savijoties kopā ar sulīgajiem 
apelsīniem, rada neatkārtojamu vasaras 
garšu.

Stoli® Ohranj™ -  премиальная водка с 
апельсиновым ароматом. Наша изыск-
анная водка, сплетаясь с ароматными 
апельсинами, создает для Вас особен-ный, 
небывалый и отличительный вкус.
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STOLI® CUCUMBER™
37.5% 0.7L, 1L

Stoli® Cucumber ir jaunākais un unikālākais 
Stoli® aromatizētās līnijas degvīns.
To raksturo dabīgs svaigu gurķu aromāts.  
Savukārt Stoli® Cucumber garšai piemīt svaigu 
gurķu kraukšķīgums un vēsums.
 
Stoli® Cucumber это новая и уникальная 
ароматизированная водка в коллекции 
Stoli. Её характеризует натуральный аромат 
свежего огурца. Вкус Stoli® Cucumber 
хрустящий и прохладный, как и сам огурец.

STOLI® HOT
37.5% 0.7L 

Svinot Stoli® oriģinālās Pepper garšas 50 gadu 
jubileju, Stoli® piedāvā pavedinošo Stoli® Hot, 
kurā mūsu izsmalcinātais degvīns savijas 
ar vairāku eksotisko piparu aromātu, lai 
piedāvātu visoriģinālāko garšu. 

Отмечая 50-летний юбилей своего 
оригинального  вкуса  Pepper, Stoli® 
предлагает соблазнительную Stoli® 
Hot, в которой наша изысканная водка 
сплетается с ароматами экзотических 
видов перца, чтобы предложить самый 
оригинальный вкус.

STOLI® CITROS™
37.5% 0.7L 

Stoli® Citros™ ir premiāls, aromatizēts 
citrusaugļu degvīns. Aromātiskajiem citrus-
augļiem savijoties ar mūsu izsmalcināto Stoli® 
degvīnu, rodas īpaša, vēl nebijusi un atšķirīga 
garšas buķete.

Stoli® Citros™ - премиальная водка с 
лимонным ароматом. Наша изысканная 
водка, сплетаясь с ароматными  лимо-
нами, создает для Вас особенный, небы-
валый и отличительный вкус.

STOLI® SALTED KARAMEL
37.5% 0.7L 

Stoli® Salted Karamel piedāvā visoriģinā-lāko 
saldā un sāļā sajaukumu. Mūsu izsmalcinātais 
degvīns apvienots ar saldo karameļu garšu 
un sāļās garšas akcentu, sniegs jums ideālu 
pretstatu balansu.

Stoli® Salted Karamel предлагает самое 
оригинальное смешение сладкого и 
соленого. Наша изысканная водка, 
соединяясь со вкусом сладкой караме-
ли и акцентами соленого вкуса, препод-
носит Вам идеальный баланс противо-
положностей.
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Radīts 1989. gadā, lai piedāvātu jaunu augstākās klases degvīna kategoriju – Stoli® Gold apvieno 
pasaulē retākos elementus, lai izveidotu augstvērtīgu un bagātīgu degvīna garšu. Lai arī ziemas kvieši 
galvenokārt aug sausā zemē, Stoli® Gold izmantojamie kvieši tiek uzmanīgi apūdeņoti ar ekoloģiski 
tīru ūdeni no185 m dziļuma, lai nodrošinātu optimālu augsnes mitruma līmeni un augstvērtīgu 
ražu. Ar augstākās raudzes graudu spirtu sajauktā ūdens minerālu sastāvs būtiski ietekmē gala 
izstrādājuma kvalitāti. Stoli® Gold ražošanā izmantotais ūdens ir īpašs, jo tas ir filtrēts caur šungītu 
– vienu no retākajiem oglekļa savienojumiem uz zemes, kas sastopams tikai attālākajā Krievijas 
ziemeļrietumu daļā. Pēc tam maisījums tiek filtrēts pēc tradicionālās Stoli® metodes un visbeidzot 
caur zelta filtru. Tas ievērojami palielina dziļumu, vairo tā maigo garšu un ļauj radīt harmonisku 
dzērienu. Rezultātā tiek saglabāts dzēriena unikālais raksturs, padarot Stoli® Gold par bagātīgu 
degvīna garšas baudījumu. Neviena cita degvīna ražošanā netiek izmantoti tik augstvērtīgi elementi, 
un neviens cits degvīns neatstāj tik paliekošu iespaidu.

Для производства высококачественной водки  Stoli® Gold используют очень редкие природные 
элементы, что придает ей исключительно богатый вкус. Вода в ее составе особенна, она 
фильтруется через шунгит – один из самых редких разновидностей угля на земле. Затем 
уже готовая водка проходит многоступенчатую очистку. На последнем этапе Stoli® Gold 
дополнительно очищается через золотой фильтр, что придает ей уникально чистый и мягкий 
вкус.

STOLI® GOLD
40% 0.7L
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RIGA BLACK® VODKA
40% 0.7L

Riga Black® Vodka ir Rīgas Melnā balzama meistaru radīts izcilas kvalitātes 
degvīns ar vieglu, tīru un neuzkrītošu garšu. Riga Black® ir pagatavots, 
savienojot augstākā labuma spirtu ar tīrāko ūdeni no artēziskajām akām. 
Degvīna unikalitāti nodrošina tā ražošanā izmantotā  tehnoloģija.  Riga 
Black® ražošanas  procesā  tiek  izmantotas ar sudrabu jonizētas ogles un 
septiņkārtēja ltrācija, tādējādi  iegūstot  vistīrākās  garšas  īpašības.

Riga Black® kvalitāte tiek novērtēta starptautiski. Degvīns ieguvis medaļas 
prestižos nozares konkursos, kur izpelnījies atzinību par tā maigo  garšu  
un  neitrālo  aromātu.

Riga Black®  -  lielisks  draugu  kompānijā.  Patiess  Latvijas  degvīns.

Riga Black® Vodka - это водка выдающегося качества с легким, 
чистым и ненавязчивым вкусом, которую создали мастера Рижского 
черного бальзама. В Riga Black® соединились спирт высочайшего 
качества и чистейшая  вода из артезианских  скважин. В процессе 
производства Riga Black® используется ионизированный серебром 
уголь и семикратная фильтрация, что придает  водке  уникальный  
чистый  вкус.

Качество Riga Black® отмечено медалями на престижных 
международных конкурсах, где напиток получил признание, 
благодаря  его  нежному  вкусу  и  нейтральному  аромату.

Riga Black® - великолепный напиток в кругу друзей. Настоящая 
латвийская  водка.
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Reģiona senākās un pieredzes bagātās ražotnes  
„Latvijas Balzams” meistari ir radījuši unikālu 
dzintara filtru. 

Amber Gold™ ražošanā tiek izmantots 
patentētais  7 pakāpju destilācijas process, 
kas tiek noslēgts ar unikālo  dzintara filtru, 
nodrošinot augstvērtīgi maigu degvīnu.

Amber Gold™ degvīna garša un aromāts atbilst 
neskartajam Baltijas – Ziemeļeiropas reģiona 
skaistumam. Dziļš, maigs, viegls un svaigs, 
kā atsvaidzinoša gaisa brīze pēc garas ziemas, 
Amber Gold™ degvīna garšai piemīt zīda 
maigums, kas atstāj patīkamu pēcgaršu.

Patiesais Amber Gold™ noslēpums ir tā būtībā. 
Šo degvīnu raksturo īpaši maiga garša.

Amber   Gold™  ir  produkts,  kas  radīts  mīlestībā, 
saplūstot Baltijas jūras krastam un tā lielākajai 
vērtībai – dzintaram.

Мастера Latvijas Balzams создали уникаль-
ный янтарный фильтр.

В процессе производства Amber 
Gold™ используется запатентованная 
семиступенчатая дистилляция, которую 
завершает уникальный янтарный фильтр, 
обеспечивая высококачественную и нежную 
водку.

Вкус и аромат водки  Amber Gold™ 
олицетворяет девственную красоту региона 
Балтии и Северной Европы. Глубокий, 
нежный, легкий и свежий вкус, а также 
приятное послевкусие.

Истинный секрет Amber Gold™ таится в её 
сущности. Эту водку характеризует особо 
нежный вкус. 

Amber Gold™ создана с любовью, соединяя 
берег Балтийского моря и его главную 
ценность - янтарь.

AMBER GOLD
40% 0.7L
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IZLASE       |     ДРУГИЕ НАПИТКИIZLASE       |     ДРУГИЕ НАПИТКИ
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IZLASE       |     ДРУГИЕ НАПИТКИIZLASE       |     ДРУГИЕ НАПИТКИ
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Cenote™ ir īpaši izcilas klases tekila, kas ražota no 100% 
Weber Azul zilās agaves. Šī augstākās klases tekila ir radīta 
iedvesmojoties no Jukatanas pussalas dabas skaistuma un 
tam raksturīgās iespaidīgās pazemes ūdeņu sistēmas. Cenote™ 
tekilai piemīt bagātīgs garšas profils, kas līdzsvaro gaisīgas 
ceptās agaves un smalkas koka notis.

Svinot apbrīnojamo
Senotes ir ar ūdeni piepildītas alas, kas veidojušās sairstot 
porainajiem kaļķakmens iežiem, tādējādi atklājot slēptus 
pazemes ūdeņu baseinus ar kristāldzidru, tīru ūdeni, kas filtrēts, 
plūstot cauri zemes slāņiem.

Moderns seno ideju izpildījums
Maiji godāja senotes, jo tās bija ūdens avots arī sausuma laikā, 
tādējādi iemantojot vārdu “senotes”, kas nozīmē “svētās akas”. 
Maiji ticēja, ka senotes kalpoja kā portāli uz pazemi, kurā 
dzīvoja dievi un dievības, tostarp lietus dievs Čaks, kura simboli 
atrodami senošu atveru sienās. Ar pudeles priekšpusē novietoto 
medaljonu tiek izrādīta cieņa Maiju glifu valodai.

CENOTE BLANCO
40% 0.7L

Kristāldzidras krāsas Cenote™ Blanco tekila 
iekļauj sevī spilgtas citrusaugļu un piparu 
notis. Paliekoša un bagātīga ceptas agaves, 
pikantuma, kā arī maiga koka un zaļo dārzeņu 
garša tiek radīta, noturot tekilu Amerikas 
ozolkoka mucās trīs nedēļas.

CENOTE REPOSADO
40% 0.7L

Raksturo zeltaina salmu krāsa 
apvienojumā ar vaniļas un koka aromātu. 
Cenote™ Reposado Amerikas ozolkoka 
mucās tiek noturēta trīs mēnešus, kas ļauj 
nodrošināt harmonisku vaniļas, koka un  
pikantuma buķeti.

CENOTE ANEJO
40% 0.7L

Bagātīga dzintara krāsa pamatīgi iezīmējas 
ar nospiedumiem uz glāzes. Cenote Anejo 
ir noturēta 1 gadu Amerikas ozolkoka 
mucās. Šis izsmalcinātais dzēriens atrod 
neatkārtojamu Jukatanas pussalas garšu 
līdzsvaru, pateicoties dedzināta koka 
aromātam un vaniļas, pikantuma un 
šokolādes garšas notīm.
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«MIRUŠO DIENAS» TEKILA

KAH® tekila ir izveidota kā veltījums Meksikai un tās cilvēkiem. Tās pudele un dizains attēlo «Mirušo 
dienu» Meksikā, kas ir  Meso-Amerikāņu tradīcija aizgājušajiem un tai jau ir vairāk nekā 3,000 gadu. KAH's 
iepakojums ir izveidots pēc tradicionāla «Mirušo dienas» galvaskausa “Calavera”  - cukura galvaskausa 
parauga, kas šīs dienas ietvaros simbolizē nāvi un atdzimšanu. Seno Maiju valodā vārds KAH nozīmē 
«dzīve».

ТЕКИЛА «ДНЯ МЕРТВЫХ»

KAH® текила создана как посвящение и дань Мексике и ее народу. Бутылка и душа текилы отражают 
«День мертвых», ритуал, связанный с почитанием умерших и отмечающийся ещё 3000 лет назад. 
Уникальный дизайн упаковки был создан под впечатлением традиционных черепов «Calavera», 
символами смерти и возрождения. В переводе с древнего языка Майя – KAH означает «жизнь».

БУТЫЛКА
PUDELE 

НАПИТОК
DZĒRIENS

ВИДЫ 
VEIDI
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BLANCO
40% 0.7L

Tekila KAH® Tequila Blanco sākotnēji šķiet salda, bet tūlīt tai 
seko balto piparu asumiņš. Tekila ir maiga un delikāta, pēcgaršā 
ir dažādu garšvielu notis.

Šis baltais keramiskais galvaskauss ir izveidots pēc tradicionālā 
«Calavera» - cukura galvaskausa parauga, kuru izmanto «Mirušo 
dienas» rituālos.

KAH® Tequila Blanco содержит насыщенные сладкие 
ноты обжаренной агавы, за которыми следуют острые 
нотки белого перца. Текила очень мягкая и деликатная, с 
приятным послевкусием.

Представлена в белом керамическом черепе,  дизайн 
которого навеян «Calavera»  - сахарными черепами, которые 
используются в ритуале «Дня мертвых». 

REPOSADO
40% 0.7L

KAH® Tequila Reposado ir 10 mēnešus izturēta franču ozolkoka 
mucās, kas piedod tekilai maigas vaniļas un karameļu notis, kuras 
labi sader ar intensīvo agaves niansi. Tā ir spēcīga un viskoza un tās 
aromātā var just patīkamas sviesta, vaniļas un kanēļa nianses.

Uz sarkandzeltenā keramiskā galvaskausa ir attēlots pats nelabais.

KAH® Tequila Reposado выдерживается в течении 10 месяцев в 
бочках из французского лимузенского дуба. Это придает текиле 
ванильные и карамельные нотки, которые сбалансированы 
с интенсивными нюансами агавы. В аромате можно уловить 
приятные нотки масла, ванили и корицы.

Представлена в красно-желтом керамическом черепе с ликом 
самого дьявола.

AÑEJO
40% 0.7L

2 gadus izturēta amerikāņu ozolkoka mucās KAH® Tequila 
Añejo atšķiras no pārējām tekilām ar savu īpaši spēcīgo 
agaves raksturu, kurā jūtamas šokolādes, tabakas un kafijas 
knianses.

Šis melnbaltais keramiskais galvaskauss ir gatavots pēc 
Nikaragvas «Mirušo dienas» tradīcijām, godinot mirušos.

KAH® Tequila Añejo отличается чудесным ароматом кофе, 
шоколада и табака.Выдерживается 2 года в бочках из 
белого американского дуба.

Представлена в черно-белом керамическом черепе, образ 
которого навеян Никарагским ритуалом чествования 
умерших.
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Sierra Tequila nāk no Destilería Sierra, kas atrodas Tekilas galvaspilsētā Gvadalaharā. Senču tradīcijas, destilēšanas māksla un kvalificētu destilētāju kaislība trešajā paaudzē raksturo katras Sierra Tequila pudeles 
unikālo augļu aromātu, bet kvalitāte sasniegusi visaugstākos standartus visās jomās. Sierra Tequila tiek regulēta pēc stingriem vispārējiem noteikumiem, kas attiecas uz Meksikas Tequila ražošanu. Tā kā ražošanas 
procesā var būt daudzas atšķirības, tad Sierra Tequila ir noteikusi pati savas īpaši svarīgas īpatnības, kas padara Sierra Tequila unikālu.

Pudeles priekšpusē un aizmugurē esošais stikla zīmogs, kas simbolizē acteku kalendāra centrālo punktu, ir savdabīga īpašība. Tas attēlo Saules dieva Tonatiuh seju. 

SIERRA ANTIGUO TEQUILA PLATA
40% 0.7L

Sierra Tequila Antiguo Plata - baltā tekila, kas 
ražota no 100% agaves. Sierras ražotnē, kas 
atrodas vēsturiskajā Haciendā, Gvadalaharā, 
Tekilas galvaspilsētā, kas ir godalgotās Sierra 
Tequila dzimtene. Ražošanas tehnoloģija un 
kaislība uz darbu tiek nodota jau trīs paaudžu 
garumā, sasniedzot izcilo Sierra Tequila garšu. 
Tradicionālajā un unikālajā ražošanas procesā 
īpašās Agaves Tequilana Weber Azul tiek ievāktas 
ar rokām Meksikas Jalisco kalnu augstienēs. 
Tās tiek divkārši destilētas vara katlos, lai radītu 
augstāko standartu tekilu.

SIERRA ANTIGUO TEQUILA AÑEJO
40% 0.7L

Sierra Tequila Antiguo Añejo (40% vol) tiek 
nogatavināta ļoti ilgu laiku mazās ozolkoka 
mucās, kamēr tās garša ir pilnībā attīstījusies. 
Tai ir silta, dziļi zeltaina krāsa, kas izceļas ar 
aromātisku un biezu, bet tajā pašā laikā īpaši 
vieglu un smalku garšu. Aromātiskā pilnība 
parādās, tiklīdz tiek atvērta Sierra Antiguo 
Tequila pudele. Tajā apvienojas vaniļas, apelsīnu, 
krustnagliņu un piparu nianses, pāraugot augļu 
garšās.
Sierra Antiguo Añejo vislabāk baudīt istabas 
temperatūrā tīrā veidā, kā izsmalcinātu konjaku 
vai viskiju.
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Ultra-premium baltā tekila, kas ražota no 100% 
Blue Weber agavesražotnē, kas atrodas vēsturiskajā 
Haciendā, Gvadalaharā, Tekilasgalvaspilsētā, kas ir 
godalgotās Sierra Tequila dzimtene.

Tradicionālajā un unikālajā ražošanas procesā īpašās 
agaves Tequila Weber Azul tiek ievāktas arrokām 
Meksikas Jalisco kalnu augstienēs. Agaves sula tikai no 
pirmā vieglā spieduma.

Oriģinālais iepakojums ir kā veltījums Vidus Amerikas 
civilizācijai. Trīskārša zemas t° destilācija vara 
destilācijas aparātos ir noslēpums, kas veido tekilas 
unikālo agaves raksturu. 

Tekilas krāsa ir kristāldzidra un spoža, tās smaržai ir 
raksturīgs tīrs agaves aromāts, viegla vaniļasun saldo 
tropu augļu pieskaņa. Garša ir trausla, uzreiz jūtama 
agave, ko pavada citrusaugļu un saldoaugļu aromāts.
Sierra Tequila Milenario lieto istabas temperatūrā kā 
premiālo konjaku vai viskiju.

Ultra-premium tekila no 100% tīras Blue Weber agaves 
no Jalisco augstienes. Kur tā vākta ar rokām, tālāk 
izmantojot agaves sulu tikai no pirmā vieglā spieduma. 
Milenario tekila ir izturēta mucās vairākus gadus, 
tai piemīt dziļa zelta krāsa un labi izteikts aromāts. 
Oriģinālais iepakojums ir veltījums Vidus Amerikas 
civilizācijai.

Divkārša lēna destilācija vara destilācijas aparātos un 
izturēšana spāņu Brendija/ franču Limousin durmast 
ozolkoka mucās līdz 9 mēnešiem piešķir tekilai skaidru 
krāsu ar bagātīgu dzintara pieskaņu.

Smaržā ir jūtams patīkams līdzsvars starp karameļu un 
vaniļas, ozola, vārītas agaves, saldu zemes smaržu, kas 
papildināta ar vieglu laima aromātu.

Garša pamatā ir jūtama agave, kam seko salds ananāss 
ar karameles un medus pēcgaršu. Sierra Tequila 
Milenario lieto istabas temperatūrā kā premiālo 
konjaku vai viskiju.

Ultra-premium tekila, kas ražota no 100% agaves. 
Sierra Milenario Tequila Fumado - patiesa inovācija 
Tekilas tirgū. Unikālais ""ahumado"" process - ar 
dūmiem apstrādāta agava, piešķir tekilai patiesi 
neatkārtojamas,  dūmakainas notis.  

SIERRA MILENARIO BLANCO 40% 0.7L SIERRA MILENARIO REPOSADO 40% 0.7L SIERRA MILENARIO FUMADO 40% 0.7L
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SE BUSCA JOVEN
40% 0.7L

Šo svaigo un viegli dūmakaino meskalu raksturo 
ceptas agaves aromāts.
Tā garšai piemīt riekstu, augļu un zaļo dārzeņu 
palete, kas pēcgaršā veido saldas, sabalansētas, kā 
arī nedaudz pikantas nianses.   

Этот свежий и слегка дымный мескаль 
характеризует аромат испеченной агавы. Во 
вкусе чувствуются ореховые и фруктовые тона и 
аромат зеленых овощей, образуя в послевкусии 
сладкие, сбалансированные и немного 
пикантные нотки.

SE BUSCA REPOSADO
40% 0.7L

Izturēts 10 mēnešu Francijas ozolkoka mucās. 
Šo meskalu raksturo nedaudz saldākas notis – 
kokosriekts, saldās mandeles un valrieksti. Garšā 
jūtams dumpinieciskais dūmakainums, kas viegli 
mijās ar ozola un graudu niansēm. 

Выдержан 10 месяцев во французских 
дубовых бочках. Этот мескаль характеризует 
слегка сладковатые ноты – кокос, сладкий 
миндаль и грецкие орехи. Во вкусе чувствуется 
повстанческий дух, который переплетается с 
дубовыми и зерновыми нюансами.

SE BUSCA ANEJO
40% 0.7L

Izturēts 2 gadus Francijas ozolksoka mucās. Tam piemīt 
perfekts bagātīgas agaves un dedzināta koka balanss. 
Šis noturētais meskals apburs jūs ar saldā ozola, 
dateļu un rozīņu garšu. Savukārt pēgaršā sajutīsiet zaļo 
dārzeņu un pikantās agaves maigo eksploziju.

Выдержан 2 года во французских дубовых бочках. 
Напитку присущ совершенный баланс спелой 
агавы и обожженного дерева. Этот выдержанный 
мескаль очарует вас привкусом сладкого дуба, 
фиников и изюма. В свою очередь в послевкусии вы 
почувствуете мягкую эксплозию зеленых овощей и 
пикантной агавы.
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SAILOR JERRY SPICED RUM
40% 0.7L

Normans Kolinss (1911-1973) ar iesauku Sailor Jerry ir sava laika tetovēšanas mākslas tēvs. Viņa inovatīvie darbi ieguva plašu pasaules 
atzinību jau vairāk kā pirms 50 gadiem un tiek augstu vērtēti vēl šodien. Līdzīgi paša meistara darbiem, arī dzēriens, kas nosaukts viņa 
vārdā, ir laikam pāri stāvošs un plaši atpazīstams.

Autentiski gatavotā dzēriena pamatā ir Karību salu rums, aromatizēts ar dabīgām garšu pastiprinošām sastāvdaļām, kas to padara 
viegli pikantu un maigu. Baudi Sailor Jerry ar sulām, gāzētiem dzērieniem, vai vienkārši pievienojot ledu un ļauj, „lai mūsu darbs runā 
pats par sevi”.

Норман Коллинз (1911-1973) по прозвищу Saylor Jerry прародитель искусства тату своего времени. Его полные инновационных 
идей работы обрели мировое признание более 50 лет назад и высоко ценятся по сей день. Напиток названный в честь 
мастера, как и его работы, заслужил широкую известность и стоит выше своего времени.

Ароматизированный натуральными усилителями вкуса ром с Карибских островов немного пикантен и в тоже время нежен. 
Наслаждайтесь Saylor Jerry в сочетании с соками, газированными напитками или просто добавив льда и "позвольте нашей 
работе говорить самой за себя".
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BUMBU RUM
35% 0.7L

Izsmalcināts un dabīgs meistardarbs, kas izgatavots no Karību reģiona valstīs audzētām cukurniedrēm.
Ar rokām pagatavots mazās partijās Barbadosā, autentiskajā “ruma salā”, kur rums pirmo reizi tika radīts pirms aptuveni 
400 gadiem! BUMBU tiek izgatavots no pasaulē tīrākā ūdens, kas dabīgi tiek filtrēts caur Barbadosas koraļļu kaļķakmeni. 

ORIĢINĀLS MEISTADARBS
Bumbu ir astoņu valstu kopdarbs. Mūsu meistars atlasa augstākās klases cukurniedres, kas ilgtspējīgi audzētas pasaulē 
labākajās cukurniedru audzētājvalstīs: Barbadosā, Belizā, Brazīlijā, Dominikānā, Salvadorā, Gajānā un Hondurasā. 
Briedināts līdz 15 gadiem, lai radītu maigu un līdzsvarotu rumu ar pilnīgu garšu un dziļumu. Bagātīgs un komplekss 
aromāts, kurā jūtama Madagaskaras vaniļa, maiga karamele un dedzināts ozols. Bumbu garšā jūtamas kanēļa, grauzdētu 

riekstu un smaržīgo piparu notis, kas ir nevainojami līdzsvarotas, lai iegūtu saldu garšu un vieglu, maigu pēcgaršu.

 

 
Изысканный шедевр, который производится из сахарного тростника, выращенного в Карибском регионе. 
Ручная работа небольшими партиями из Барбадоса, аутентичного острова рома, где впервые ром появился 
примерно 400 лет назад! BUMBU производят из самой чистой на земле воды, которая естественно фильтруется 

через Барбадосский коралловый известняк.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР
Bumbu – это совместная работа восьми государств. Наш мастер отбирает сахарный тростник высокого класса, 
который растет в разных странах: в Барбадосе, Белизе, Бразилии, Доминиканской Республике, Сальвадоре, 
Гайане и Гондурасе. Ром созревает до 15 лет, чтобы получить мягкий и сбалансированный напиток с полным 
вкусом и глубиной. Богатый и сложный аромат, в котором можно почувствовать Мадагаскарскую ваниль, 
мягкую карамель, нотки жареных орехов и ароматного перца, которые идеально сбалансированы, чтобы 

получить сладкий вкус и легкое, мягкое послевкусие.



RUMS I  POM66 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

VISSVARĪGĀKĀS GLABĀTUVES
NEATRODAS MĀKOŅOS
Bayou® ir craft tipa jeb ruma meistardarbs no Luiziānas štata, kas vēsturiski tiek dēvēts par Amerikas 
cukurniedru valsti. Vairāk nekā 80 medaļas un apbalvojumus ieguvušais Bayou® rums tiek destilēts 
pēc tradicionālās metodes izmantojot vara katlus. Šī Luiziānas ruma rāžošanā tiek izmantots ne tikai 
100% dabīgs Luiziānas cukurniedru cukurs, bet arī melase, kas piešķir visiem Bayou® rumiem bagātīgi 
saldumu un krēmīgumu.Baudiet maigo, piesātināto un atšķirīgo Bayou® ruma garšu tīrā veidā, ar ledu vai 
savā iecienītākajā kokteilī, sajūtot pirmklasīgu dzēriena baudījumu.

SAJŪTIET LUIZĪNAS NESKARTĀS DABAS SAIKNI

JAUNS, SMALKS UN MEISTARĪGS IZSKATS DESTILĒTS
VARA KATLOS
MAZĀS PARTIJĀSPAGATAVOTS TIKAI NO VIETĒJĀM LUIZIĀNAS CUKURNIEDRĒM
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BAYOU™ SINGLE BARREL 40% 0.7L
Baudiet Bayou™ rumu un sajūtiet Luizīnas neskartās dabas 
saikni. BAYOU™ Single Barrel rums ir īpaši limitēta sērija, 
kas veidota pateicoties izcilai un novērtētai mucu kolekcijai, 
kas satur tikai Luiziānas viena izcelsmes avota cukurniedru 
rumu. Fermentēts ar cukurniedru raugu, destilēts Amerikas 
vara katlos un izturēts Amerikas ozolkoka rudzu viskija 
mucās svelmainajā Luiziānas līcī. Tā izteiksme ir aromātiska, 
maiga un ar bagātīgu garšu. BAYOU™ Single Barrel rums 
ir apliecinājums tam, ka Amerikas ruma meistardarbi ir 
joprojām dzīvi un izcili.
 
Наслаждайтесь ромом Bayou ™ и почувствуйте связь с 
нетронутой природой Луизианы. Ром BAYOU™ Single 
Barrel это ограниченная партия, которую создают 
благодаря великолепной и ценной коллекции бочек 
и производят из сахарного тростника и мелассы из 
одного региона Луизианы. Ром ферментируется с 
дрожжами из сахарного тростника, дистиллируется 
в традиционном перегонном кубе и выдерживается 
в дубовых бочках из-под американского ржаного 
виски в лагуне Луизианы. Это ярко выраженный ром 
с ароматным, мягким и богатым вкусом. Ром BAYOU™ 
Single Barrel подтверждает, что шедевры Американского 
рома все еще существуют.

BAYOU® SELECT  40% 0.7L
Bayou® Select rums ir unikālā Luiziānas cukurniedru 
ruma tīrākā izpausme, kas nāk no varenās Misisipi 
upes auglīgajiem apgabaliem. Tas ir fermentēts ar 
cukurniedru raugu, destilēts tradicionālajos vara 
katlos un nobriedināts ozolkoka mucās Luiziānas 
karstumā. Šis klasiskais rums lutinās jūsu garšas 
kārpiņas ar savu izsmalcināto aromātu, lielisko garšu 
un piesātināto pēcgaršu. Lēni un rūpīgi briedinātājs 
Bayou® Select rums ir pierādījums tam, ka ruma 
ražošanas māksla ASV joprojām ir dzīva.
Ром Bayou® Select — это уникальное, чистейшее 
выражение луизианского рома из сахарного 
тростника, который приходит из плодородных 
областей могучей реки Миссисипи. Он фермен-
тирован дрожжами из сахарного тростника, 
дистиллирован в традиционных медных котлах 
и выдержан в дубовых бочках на жаре Луизианы. 
Этот классический ром побалует ваши вкусовые 
рецепторы своим утонченным ароматом, 
прекрасным вкусом и насыщенным послевкусием. 
Медленно и тщательно выдержанный ром Bayou® 
Select — доказательство того, что искусство 
производ-ства рома в США еще живо.

BAYOU™ WHITE  40% 0.7L
Bayou™ White rums ir Luiziānas ruma 
meistardarbs un tas tiek destilēts tradicionālajā 
vara katlā, izmantojot tikai Luiziānas viena 
izcelsmes avota cukurniedru cukuru un melasi. 
Izgaršojiet maigo un izsmalcināto Bayou™ 
White rumu, kas ir apliecinājums tam, ka 
Amerikas ruma meistardarbi ir joprojām dzīvi 
un izcili. Baudiet Bayou™ rumu un sajūtiet 
Luizīnas neskartās dabas saikni.
 
Ром Bayou™ White - шедевр из Луизианы, 
дистиллируется в традиционном 
перегонном кубе, используя сахарный 
тростник и мелассу из одного региона 
Луизианы. Попробуйте мягкий и 
утонченный белый ром Bayou™, 
подтверждающий, что шедевры 
Американского рома все еще существуют. 
Наслаждайтесь ромом Bayou ™ и 
почувствуйте связь с нетронутой природой 
Луизианы.

BAYOU™ SPICED 40% 0.7L
Bayou® Spiced radās tieši šeit  – vietā, kur 
cukurniedres pirmo reizi tikai ievestas ASV. 
Bayou® Spiced ir ruma meistardarbs, kuram 
tiek pievienotas gardās kreolas garšvielas, kas 
rada pirmklasīgu dzēriena baudījumu. Bayou® 
Spiced rums noteikti padarīs jūsu iecienītāko 
kokteili vai notikumu piesātinātāku.

Bayou® Spiced рождается именно здесь — 
в месте, где сахарный тростник впервые 
был завезен в США. Bayou® Spiced — 
это произведение мастеров рома, к 
которому добавляются ароматные 
креольские приправы, которые создают 
первоклассное наслаждение от напитка. 
Ром Bayou® Spiced определенно сделает 
ваш любимый коктейль или событие более 
насыщенным.
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HARDY LE COQ D'OR PINEAU
DES CHARENTES BLANC

17% 0.75L 

Hardy Le Coq d’Or Blanc ir stiprināts vīns ar konjaku no kontrolētas “Pineau 
des Charentes” apelācijas, kam piemīt patīkama un zaigojoši zeltaina 
krāsa. Tā elegantā aromātu buķete atklāj nelielu pieskārienu no žāvētiem 
augļiem, medus un liepu ziediem.

Šis “Pineau” ir elegants un pārsteidzoši daudzveidīgs, atklājot patīkamus 
augļu aromātus un kopējo harmoniju. Svaigais, izcili sabalansētais un 
noapaļotais Hardy Coq d'Or pilnībā pārņems Jūs un savaldzinās ar 
savu maigo garšu. Ieteicams pasniegt atdzesētu 9-10°C temperatūrā kā 
aperitīvu, pie desertiem vai pie zosu aknu pastētes.  
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CALVADOS BOULARD 
GRAND SOLAGE

40% 0.05L, 0.7L, 1L

CALVADOS BOULARD 
X.O.

40% 0.7L

CALVADOS BOULARD 
VSOP

40% 0.05L, 0.7L

CALVADOS BOULARD 
AUGUSTE
40% 0.7L

CALVADOS BOULARD

Kalvadoss (ābolu spirts), kas iegūts, ābolu sidru divkārši 
destilējot un izturot dedzinātās ozolkoka mucās 3 – 4 
gadus. No 800 Normandijas ābolu šķirnēm Calvados 
Boulard ražotne izmanto tikai 150. Normandiešu fermeri 
jau sen noteikuši kalvadosa veiksmes formulu – no 
katriem desmit āboliem četriem jābūt saldiem, četriem 
nedaudz rūgtiem un diviem skābiem.

Pasniegt ieteicams tīrā veidā konjaka glāzē, vai arī kā 
kokteiļu sastāvdaļu ar toniku. Kalvadosu pasniedz 
neatdzesētu un iesaka dzert maltītes nobeigumā vai 
starplaikā starp pasniegtajiem ēdieniem.

Кальвадос (яблочный спирт), производимый 
путем двойной дистил-ляции яблочного сидра и 
выдержанный от 3 до 4 лет  в  обожженых дубовых 
бочках. Компания Calvados Boulard в производстве 
напитка использует только 150 из 800 сортов яблок 
из садов Нормандии. Нормандские фермеры уже 
давно определили формулу успеха - из каждых 
десяти яблок четыре должны быть сладкими, четыре 
немного горькими и два - кислыми.

Кальвадос рекомендуется подавать в коньячном 
бокале в чистом виде или же в коктейлях с тоником. 
Кальвадос подают не охлажден-ным и рекомендуют 
наслаждаться напитком в конце трапезы или между 
сытными блюдами.
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JÄGERMEISTER
35% 0.04L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1.75L

Jägermeister noslēpums ir tā īpašajā sastāvā - 56 augi, garšvielas un augļi rada Jägermeister 
bagātīgo aromātu un garšu. Pudelear brieža attēlu ir populārā visā pasaulē. Jägermeister 
var salīdzināt ar vērtīgu gleznu mākslas darbu kolekcijā - tā garša irneatkārtojama un 
noslēpumaina, tā aromāts viegls un eksotisks. Jägermeister pilna recepte tiek turēta 
slepenībā un ir nemainīga kopš 1934. gada. Galvenās liķiera sastāvdaļas ir anīss, ingvers, 
citrusa augļi un kanēlis. To vislabāk pasniegt atdzesētu, tīrā veidā.

Jägermeister - самый известный экспортный напиток Германии с 80 летней 
историей. Содержащийся в строжайшем секрете рецепт Jägermeister включает в 
себя 56 натуральных компонентов. Ликер обладает мягким, пряным , сложным и 
согревающим душу вкусом: сбалансированные ноты цитрусовых, имбиря и аниса 
сопровождаются приятным горьким травяным ароматом. Крепость Jägermeister 
составляет 35%. Наилучший способ потребления - ледяной шот.
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DRAMBUIE 
40% 0.35L, 0.7L 

Drambuie ir leģendām apvīts, zeltains skotu viskija liķieris, kurš tiek izgatavots no ilgi izturēta iesala 
viskija, viršu medus un dažādiem slepeniem garšaugiem. Liķierim piemīt dabīgs augu aromāts un 
maiga medus garša, sajūtams safrāns, anīss, muskatrieksts.

Nosaukums, iespējams, ir cēlies no skotu teiciena „an dram buidbeach”, kas tulkojumā varētu 
nozīmēt, ka šis ir garšīgs vai slāpju remdējošs dzēriens. Atdzesētu var baudīt tīrā veidā. Pasaulē 
populārā kokteiļa "Rusty Nail" sastāvdaļa.

Drambuie – ликёр, приготовленный из выдержанного шотландского виски с ароматом мёда, 
аниса, шафрана, мускатного ореха и различных трав. Обладает естественным ароматом трав 
и мягким медовым вкусом.

Название, вероятно, происходит от шотландского выражения «an dram buidheach», что в 
переводе с гэльского означает: «напиток, удовлетворяющий всем требованиям».

Ликёр одинаково хорош как без добавок, но обязательно охлаждённый, так и в составе 
коктейлей, например, популярного коктейля " Rusty Nail."
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MIDORI
20% 0.7L

Midori ir oriģināls meloņu liķieris. Dzīvīgi zaļā krāsā. Japāņu valodā ‘midori’ nozīmē “zaļš”. To var baudīt ar sulu, alkoholu 
vai citiem liķieriem. Midori ir atspirdzinoši salds bezrūpīgs, dabīgs, draudzīgs – tā cienītāji novērtē Midori augsto kvalitāti 
un nesteidzīgi izbauda īpašos brīžus kopā ar draugiem. Sviniet ikdienas svētkus kopā ar Midori – baudiet Midori draugu 
sabiedrībā.

Midori – насыщенного зеленого цвета. Midori в переводе с японского обозначает «зеленый». Это освежающий 
сладкий дынный ликер. Им можно наслаждаться, смешивая с соком, алкогольными напитками или с другими 
ликерами. Midori беззаботный, натуральный, дружелюбный – его любители высоко ценят качество Midori и 
не спеша наслаждаются вместе с друзьями особыми моментами. Празднуйте каждый день вместе с Midori – 
наслаждайтесь Midori в кругу друзей.
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SKINOS Mastikas liķieris
30% 0.05L, 0.7L

Zemūdens vulkāni, maigais klimats un kaļķi saturošā Vidusjūras salas Kiosas augsne kopā ar senajām kultivēšanas un ražas novākšanas tradīcijām 
veido neatkārtojamo mastikas pasauli. Vairāk nekā 3000 gadus cilvēki Chios salās Egejas jūrā ir vākuši mastikas koka asaras, kas pazīstamas kā 
SKINOS. 
Tā ir sen zināma, ka ļoti vērtīga prece, kuras dzīves uzlabošanas īpašības ir sargātas gadsimtiem ilgi. Mastika ir burvju sastāvdaļa dzērienā, kas 
atceļojis no senās pasaules, un ir kļuvis pazīstams kā garšīgs un atbilstošs diģestīvs (gremošanu veicinošs līdzeklis). SKINOS turpina tradīciju un ir 
palicis vienīgais unikālais destilētais mastikas dzēriens pasaulē.
Mūsdienās Skinos ievēro tās pašas ražas novākšanas un destilēšanas procesa tradīcijas un rada unikālu produktu, kuru ir ideāli baudīt atdzesētu 
pirms vai pēc vakariņām, vai kokteiļos. Satur oriģinālo Kiosas mastikas ekstraktu.
Globāli Nr. #1 Grieķu liķieris

Skinos- это традиционный Греческий ликёр, с добавлением смолы мастики. Имеет нежный, сладковатый, огуречно-фруктовый вкус и 
хвойно-фруктовый букет ароматов с нотами можжевельника и кедра.
Основан ликер Скинос на особом ингридиенте, производящемся исключительно в греции: мастике (мастихе). Мастика - это смола, 
которую получают из вечнозеленого кустарника или дерева Pistacia lentiscus, из рода фисташковых деревьев. Смолу мастики производят 
исключительно в Греции, в южной части острова Хиос. Счатается, что подводные вулканы в этом регионе Эгейского моря влияют на 
местный климат, благодаря чему мастиковые деревья "плачут".
"Skinos Mastiha Spirit" на сегодня является единственным производителем алкогольного напитка из целебной смолы и единственной 
компанией, продолжающей даже через призму веков чтить наследие древних, ни разу не изменив традициям.
Традиционно напиток принято подавать охлаждённым в чистом виде или в коктейлях.
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crosskeysgin.com

ATSLĒGA
LATVIJAS
Garšai!

ATSLĒGA
LATVIJAS
Garšai!



DŽINS I  ДЖИН EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 75

crosskeysgin.com

ATSLĒGA
LATVIJAS
Garšai!

ATSLĒGA
LATVIJAS
Garšai!

CROSS KEYS GIN 
41% 0.7L

GARŠA
Maiga. Perfekta saldo un 
rūgto toņu kombinācija. 

Kadiķis ar kumelīti un 
liepziediem.

PĒCGARŠA
Maiga, izteikta un 

patīkama. Augu valsts 
saldi rūgta kombinācija. 

AROMĀTS
Saldās liepziedu 

un kumelītes notis 
kombinācijā ar pikanto 

kadiķa aromātu.

IZSKATS
Saldās liepziedu 

un kumelītes notis 
kombinācijā ar pikanto 

kadiķa aromātu.

LATVIJAS VASARAS GARŠA 
Klasiska džina garša delikāti bagātināta ar kumelīti, liepziedu, rozmarīna niansi kā arī Rīgas Melnā Balzama sastāvā 

esošajiem augiem

ŠĶĪSTA DABAS DĀVANA
Visas sastāvdaļas  - dabiskas augu izejvielas rūpīgi apkopotas un apstrādātas, lai saglabātu to unikālās īpašības

AUTENTISKS RAŽOŠANAS PROCESS
Džins tiek rūpīgi veidots nelielos apjomos, lai nodrošinātu īpašās receptes kvalitāti  

ORIĢINĀLA MĀLA PUDELE
Tradicionāli Rīgas Melnajam Balzamam izmantotā māla pudele papildina un veido garšas un aromāta nianses

 

DZĒRIENU PAGATAVOŠANAS MĀKSLA 
Kopš 1900. gada uzkrātās tradīcijas kā profesionālās meistarības apliecinājums

Ārkārtīgi maigā CROSS KEYS garša atslēdz durvis uz Latvijas un 
Baltijas vasaras skaistumu. Atslēgas atvērs džinam tradicionālo 
kadiķa un rozmarīna spriganumu kopā ar maigu kumelīšu, liepziedu 
un citu Rīga Melnā Balzama sastāvā esošo augu pieskārienu. 

CROSS KEYS UNIKĀLO AROMĀTU UN GARŠU VEIDO SMALKI 
SABALANSĒTA GALVENO INGREDIENTU SASPĒLE:

KUMELĪTE
Labi pazīstama ar savām ārstnieciskajām un 
nomierinošajām īpašībām, kumelīte bagātina dzērienu 
ar radniecīgām rūgtām notīm.

LIEPZIEDI
Kā atgādinājums par pagājušo vasaru – viena no mūsu 
reģiona iecienītājajām tējām. Saldas medus notis un 
sildoša īpašība.

ROZMARĪNS
Šis Vidusjūras reģiona garšaugs eleganti papildina 
tradicionālo kadiķogu garšu, piedotot liegu niansi un 
balansu.

KADIĶIS
Kadiķa, tā ogas specifiskais aromāts ir džina pamatgarša. 
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PASAULĒ NOVĒRTĒTĀKAIS DŽINS
BROKER’S GIN

40% 0.05L, 0.7L

Broker’s London Dry džins, kurš starptautiskās sacensībās saņēmis visaugstākos vērtējumus. 
Broker’s ieguvis labākā džina titulu „Ultimate Spirits Challenge in New York” konkursā ar visu 
laiku augstāko rezultātu – 97/100. Pēdējos gados Broker's arī var lepoties ar pasaulē visvairāk zelta 
medaļas ieguvušā džina titulu.

Broker’s džina panākumu pamatā ir 200 gadu senā recepte, tradicionālu metožu izmantošana 
ražošanā un īpaši atlasītas augu valsts sastāvdaļas, kas sniedz bagātīgu un perfekti sabalansētu garšu. 
Broker’s sastāvā ir tikai dabīgas augu valsts sastāvdaļas, un tas tiek ražots saskaņā ar visstingrākajām 
džinu regulām pasaulē. Aromātiskais dzēriens ir ideāls dažādu kokteiļu pagatavošanā. Broker’s džins 
ir ticis izvēlēts arī pasaules labākajam kokteilim Martini „Ultimate Cocktail challenge – New York” 
sacensībās.

САМЫЙ ПРИЗНАННЫЙ ДЖИН В МИРЕ

Broker’s London Dry - джин, который отмечен наивысшими оценками на международных 
соревнованиях. Broker’s стал обладателем титула лучшего джина  на конкурсе "Ultimate Spirits 
Challenge in New York" с лучшим результатом всех времен - 97/100. В последние годы Broker’s 
может гордиться также наибольшим количеством золотых медалей в своей категории в мире.

В основе успехов Broker’s 200-летний рецепт, использование традиционных методов 
производства и особо тщательно отобранные ингредиенты из растительного мира, которые 
придают напитку идеально сбалансированный вкус.

В составе Broker’s London Dry  только натуральные ингредиенты из растительного мира. Этот 
напиток производиться в соответствии со строжайшими Регулами джина в мире. Ароматный 
джин идеальная основа в приготовлении самых разных коктейлей. Джин Broker’s  также был 
отобран для лучшего в мире коктейля Martini на соревнованиях "Ultimate Cocktail challenge – 
New York".
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Šā neparastā džina radīšanā daudz izmantots roku 
darbs. Tā sastāvā ietilpst tradicionālās augu valsts 
sastāvdaļas, tādas kā kadiķis, koriandrs un citrusaugļu 
miziņas. Negaidītais gurķa un rožu ziedlapiņu 
piejaukums piešķir tam īsti dumpiniecisku raksturu.

Zelta godalgas laureāts starptautiskajā izstādē „World 
Spirits Competition” (Sanfrancisko, 2000).

В процессе производства этого необычного джина 
много ручной работы. В его состав входят тради-
ционные составляющие растительного мира - мож-
жевельник, кориандр, цедры лимона и апельсина, 
а такие неожиданные составляющие как огурец и 
лепестки роз придают ему воистину бунтарский 
характер.

Обладатель золотой награды на международной 
выставке "World Spirits Competition" (Санфранциско, 
2000).
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LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT 
12% 0.375L, 0.75L

Gatavots no 55% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 10% Meunier 
vīnogām, kas audzētas vairāk kā 100 izcilos Šampaņas 
vīna dārzos, pievienoti ap 30% reserva vīni, šampanietis 
nogatavināts ne mazāk kā 4 gadus. 

Raksturīgs gaiši zeltains tonis, izsmalcinātas citrusu un 
balto ziedu notis, izcils līdzsvars starp svaigu un pilnīgu, 
krēmīgu garšu, ilgstoša, eleganta pēcgarša.

Lielisks aperitīvs, izcili sader ar jūras veltēm, putna gaļu.

LAURENT-PERRIER CUVEE ROSE BRUT
12% 0.75L, 1.5L  

Šampanietis gatavots no Pinot Noir, kas audzētas 10 skaistākajos 
Šampaņas dārzos Ambonnay, Bouzy, Louvois un Tours sor Marne, 
nogatavināts ne mazāk kā 5 gadus. 

Raksturīgs laškrāsas tonis, izsmalcināti, svaigi, noturīgi un tīri zemeņu, 
upeņu, aveņu, tumšo ķiršu aromāti. Izmantojot izturēšanu uz miziņām, 
šampanietis ieguvis ārkārtēji ekspresīvu garšas dziļumu un svaigumu, 
kas to padarījis par Rose šampaniešu etalonu visā pasaulē.

Izsmalcināts aperitīvs, lieliski saderēs arī ar dūmotiem gaļas vai putna 
ēdieniem, asu Āzijas virtuvi, sarkano ogu desertiem. Šampanietis pildīts 
17. gadsimta Henrija V laika stila pudelē. 

Cuvée Rosé ir pirmais (1968)  sausais rozā šampanietis un labākais savā 
kategorijā.

Zelta medaļa - The Drinks Business, The Global Masters Rosé 2016.

LAURENT-PERRIER GRAND SIECLE GRANDE CUVEE 
12% 0.75L

Laurent-Perrier šampaniešu nama luksus klases šampanietis, 
nodēvēts par godu "Lieliskajam gadsimtam", kad Luis XIV kļuva 
par pirmo Francijas karali, kas  Versaļā dzēra šampanieti. 

Pildīts 17, gadsimta stila pudelē, gatavots no  Chardonnay un 
Pinot Noir šis šampanietis iemieso Rols-Royce ekvivalentu. 

Gaiši zeltains  tonis ar skaisti dzelteniem atspīdumiem, maigas 
medus, lazdu riekstu, grauzdētu mandeļu un svaigi ceptas maizes 
notis, bagātīga, lieliski sabalansēta un svaiga garša. 

Saderēs ar izsmalcinātiem putnu gaļas ēdieniem ar trifelēm, 
liellopu gaļu ar sēnēm, jūras asari.

International Wine Challenge 2015 apbalvots ar zelta medaļu.

Laurent-Perrier Cuvee
Rose Brut GB 

Laurent Perrier Cuvee Rose Brut 
Constellation Metal Jacket
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Izcils šampanietis, kurš tika radīts 1964. gadā par godu 
Billecart vīna nama dibinātājam franču vīndarim Nicolas 
Francois Billecart. Šampanieti gatavo no Cote de Blancs 
Grand Cru vīna laukos audzētām Chardonnay vīnogām 
un Montagne de Reims audzētām Pinot Noir.
Ekskluzīvais šampanietis apbur ar savu gaišo salmu 
krāsu un svaigu balto ziedu aromātu.

Великолепное шампанское, которое начали 
производить в 1964 году в честь французского 
винодела Николя Франсуа Billecart, основателя Дома 
шампанских вин Billecart. Шампанское производится 
только из классических сортов винограда Пино Нуар, 
Шардоне и Пино Мёнье, выращен-ных на лучших 
участках в регионе Шампань.
Эксклюзивное шампанское завораживает своим 
светло-соломенным цветом и ароматом белых 
цветов.

Izcils šampanietis, radīts 1988. gadā par godu Billecart 
vīna nama līdzdibinātājai Elisabeth Salmon. Tas izceļas 
ar patīkamu un elegantu aromātu intensitāti. No rūpīgi 
atlasītām Pinot Noir un Chardonnay vīnogām.
Raksturīgs laškrāsas rozā tonis, atsvaidzinošs aromāts, 
kurā jūtamas sarkanās ogas, citrona miziņa, vīģes un 
persiki. Pēcgaršā vasarīga noskaņa ar meža zemeņu 
notīm.

Великолепное шампанское было создано в 1988 году 
в честь сооснователя Дома шампанских вин Billecart 
- Элизабет Салъмон. Шампанское выделяется 
элегантным и насыщенным ароматом. Ассамбляж 
этого вина состоит из тщательно отобранных ягод 
винограда Шардоне и Пино Нуар. Характерный 
насыщенный розовый цвет с легкими оранжевыми 
оттенками и освежающий аромат, во вкусе которого 
доминируют тона спелых красных ягод, корочки 
лимона, имбиря и персиков.
Послевкусие сопровождается ароматом земляники 
и летним настроением.

BILLECART-SALMON
CHAMPAGNE,
CUVEE NICOLAS
FRANCOIS BILLECART
12% 0.75L

BILLECART-SALMON
CHAMPAGNE,
CUVEE ELISABETH
SALMON BRUT ROSE
12% 0.75L
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Viegls, patīkams šampanietis ar sabalansētu, harmonisku 
garšu. Veidots no 40% Meunier, 30% Pinot Noir un 30% 
Chardonnay vīnogām, no 3 dažādu gadu ražām, kas augušas 
Šampaņas reģiona labākajos vīna dārzos. Šim šampanietim 
piemīt gaiša salmu krāsa, patīkama bumbieru buķete ar 
svaigi pļauta siena aromātu.

Легкое, прекрасно сбалансированное шампан-ское с 
гармоничным вкусом. Состоит из 30% Шардоне, 30% 
Пино Нуар и 40% Мёнье. Виноград с лучших участков 
региона Шампань отобран из урожаев трех разных 
лет. Имеет светло-соломенный цвет, приятный аромат 
спелых груш и тонкой свежестью полевых цветов.

Šī sārtā šampanieša pagatavošanas recepte ir kompānijas 
noslēpums, ko glabā jau septītā ģimenes paaudze. 
Šampanietis gatavots no 40% Chardonnay, 20% Menuer 
un 40% Pinot Noir vīnogu šķirnēm. Šampanietim ir gaiši 
sārta krāsa, ko papildina zeltains mirdzums un izsmalcināta 
burbulīšu spēle. Smalka un eleganta buķete, kurā jaušamas 
sarkano ogu un citrusu notis. Garša ir viegla un eleganta, ar 
patīkamu aveņu pēcgaršu.

Рецепт этого розового шампанского - секрет компании, 
который бережно хранится в семье уже седьмое 
поколение. В ассамбляж входят сорта винограда 40% 
Шардоне, 20% Мёнье, 40% Пино Нуар. Шампан-ское 
светло-розового цвета, с золотистым отблеском и 
изысканной игрой пузырьков.Утонченный, элегантный 
букет, в котором смешаны нотки красных, спелых ягод 
с цитрусами. Вкус  легкий и изящный с послевкусием  
малины.

BILLECART-SALMON
CHAMPAGNE,
BRUT RESERVE
12% 0.375L, 0.75L

BILLECART-SALMON
CHAMPAGNE,
BRUT ROSE
12% 0.375L, 0.75L
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ARMAND DE BRIGANC GOLD
12.5% 0.75L
Armand de Brignac Gold veidots no īpaši atlasītām Chardonnay, Pinot Noir un Meunier 
vīnogām, kas audzētas tikai izcilākajos Le Marnas  Premmier Cru un Grand Cru vīna dārzos. 
Šampanieša buķete ir kompleksa un bagātīga, tajā pašā laikā atsvaidzinoša, dzīvīga, ar vieglu 
ziedu aromātu. Paletē sajūtamas augļu notis, kas  lieliski harmonē ar izsmalcinātiem franču 
maizes briošas (brioche) akcentiem. Šampanieša struktūra ir apburoši krēmīga, ar lielisku 
dziļumu un ilgstošu, zīdainu nobeigumu.

Armand de Brignac Gold создано из специально отобранного винограда Chardonnay, 
Pinot Noir и Meunier, который выращивается только в  выдающихся  винных  садах  Le 
Marnas Premmier Cru и Grand Cru.
Букет шампанского сложный и богатый, в то же время освежающий, живой, с 
характерным легким цветочным ароматом. В палитре чувствуются фруктовые ноты, 
которые прекрасно гармонируют с изысканными акцентами французского хлеба 
бриошь (brioche). Структура шампанского обворожительно кремовая, с прекрасной 
глубиной  и  длительным  шелковистым окончанием.

ARMAND DE BRIGNAC ROSÉ
12.5% 0.75L

Armand de Brignac Rosé ir veidots no trīs izcilu vīnogu šķirņu - Pinot Noir, Meunier un nedaudz 
Chardonnay, maisījuma. Šis Rosé šampanietis ir pilnmiesīgs un svaigs, tā garšā jūtama 
bagātīga sarkano augļu buķete un nelielas dūmu notis, tai ir ilgstošs un zīdains nobeigums. 
Smaržā dominē svaigas zemenes un upenes.

Armand de Brignac Rosé создано из смеси трех выдающихся сортов винограда — Pinot 
Noir, Meunier и немного Chardonnay. Это шампанское Rosé полнотелое и свежее, в его 
вкусе чувствуется богатый букет красных фруктов и небольшая нотка дыма, у него 
длительное и шелковистое  окончание.  В аромате  доминируют свежая земляника и 
черная смородина.
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CHARLES HEIDSIECK ŠAMPANIEŠU NAMS

Charles- Heidsieck  ir vieni no visvairāk godalgotajiem šampaniešiem. Pēdējo 20 gadu laikā Charles Heidsieck vīndari 12 
reizes saņēmuši Šampaniešu Gada Labākā Vīndara titulu. International Wine Challenge (IWC).

Charles Heidsieck panākumi sākās jau 19. gadsimtā, kad 1859. gadā, tikai 4 gadus pēc dibināšanas, Charles Heidsieck 
saņēma pirmo un vienīgo zelta medaļu, kas jebkad piešķirta šampanieša ražotājam Bordo izstādē.

Nama dibinātājam Charles Heidsieck bija raksturīga izcila intuīcija, 1867. gadā viņš iegādājās tūkstošgadīgus kaļķakmens 
pagrabus, kas izrādījās izcili piemēroti šampanieša nogatavināšanai.

1852. gadā   Charles Heidsieck devās uz Ameriku un iepazīstināja šo valsti ar šampanieti. Harizmātiskais dendijs ātri kļuva 
par ietekmīgo cilvēku un preses mīluli, nenoliedzamu šampaniešu ikonu un vēstnesi.

Mūsdienās Charles Heidsieck šampanieši turpina iekarot pasauli un saņemt godalgas – tikai pēdējo 10 gadu laikā 
šampaniešu nams saņēmis 180 zelta medaļas un 32 trofejas.

ДОМ ШАМПАНСКОГО CHARLES HEIDSIECK

Шампанское Charles-Heidsieck является обладателем многих высоких наград. В течение последних 20 лет 
виноделы Charles Heidsieck 12 раз получали титул «Лучший винодел — производитель шампанского». International 
Wine Challenge (IWC).

Успехи Charles Heidsieck начинаются уже в XIX веке, когда в 1859 году, всего через 4 года после основания, 
Charles Heidsieck получил первую и единственную золотую медаль, когда-либо присужденную производителям 
шампанского на выставке Bordo.

Для основателя дома Charles Heidsieck была характерна выдающаяся интуиция, в 1867 году он приобрел 
тысячелетние известняковые погреба, которые оказались прекрасно подходящими для выдержки шампанского.

В 1852 году Charles Heidsieck отправился в Америку и познакомил эту страну с шампанским. Харизматичный денди 
быстро стал влиятельным человеком и любимцем прессы, неоспоримой иконой шампанского и вестником.

В наши дни шампанское Charles Heidsieck продолжает завоевывать мир и получать награды — только за 
последние 10 лет дом шампанского получил 180 золотых медалей и 32 трофея.
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CHARLES HEIDSIECK BLANC DES MILLÉNAIRES 1995
12% 0.75L

Patiess meistardarbs no Cote des Blancs leģendārās 1995. gada ražas. Ar izcilu precizitāti izvēlēts 
Chardonnay salikums no 4 Grand Crus un 1 Premier Cru vīna dārziem. Unikālas emocijas, mūžības 
iespaids, līdzīgas izjūtas varētu rasties stāvot 2000 gadus vecajos šampaniešu nama kaļķakmens vīna 
pagrabos.

Viņa gada šampanieti Blanc des Millénaires gatavo tikai atsevišķos īpaši labas ražas gados, pagaidām 
tas gatavots tikai 3 reizes. 

Šis leģendārais, neskaitāmus apbalvojumus saņēmušais šampanietis, kas vairāk kā 15 gadus izturēts 
romiešu laika kaļķakmens pagrabos, dzirkstī glāzē kā liegi dzeltens dimants un pārsteidz ar svaigumu, 
vaniļas krēma, marcipāna, sacukurotu ķiršu, apelsīna miziņu, ingvera  un karameles notīm.

Настоящая работа мастера из легендарного урожая Cote des Blancs 1995 года. С исключительной 
точностью выбран набор Chardonnay с 4 виноградников Grand Crus и 1 виноградника Premier Cru. 
Уникальные эмоции, впечатление на всю жизнь — похожие ощущения могут возникнуть, когда 
стоишь в 2000-летних известняковых винных погребах дома шампанского.

Шампанское винного года Blanc des Millénaires готовят только в отдельные годы особенно 
хорошего урожая, пока что его готовили только 3 раза.

Это легендарное, получившее бессчетное количество наград шампанское, более 15 лет 
выдержанное в известняковых погребах времен римлян, сверкает в бокале, как слегка желтоватый 
бриллиант и удивляет свежестью, нотками ванильного крема, марципана, засахаренной вишни, 
апельсиновой корочки, имбиря и карамели.
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CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE
12% 0.75L

Gatavots no Pinot Noir, Meunier un Chardonnay vīniem, kas rūpīgi izvēlēti no vairāk kā 60 izciliem vīna 
dārziem. Izmantoti 40 % reserva vīni, no kuriem daudzi vairāk kā 10 gadus veci. Šampanietis vairāk 
kā  3 gadus nogatavināts romiešu laika krīta pagrabos.Wine Enthusiast:  “Lielisks vīns, daudz vairāk 
nekā tikai šampanietis, šis ir ļoti iespaidīgs, bagātīgs un nogatavojies šampanietis ar kraukšķīgiem 
dzeltenajiem augļiem, garšvielām un grauzdētas baltmaizes toņiem, smalkām augļu un minerālu notīm 
un dzīvespriecīgu vieglu skābuma noti noslēgumā“.

Приготовлено из вин Pinot Noir, Meunier и Chardonnay, тщательно отобранных с более 60 отличных 
виноградников. Использованы 40 % вина reserva, из которых многие старше 10 лет. Шампанское 
более 3 лет выдерживалось в меловых погребах времен римлян.
Wine Enthusiast: «Прекрасное вино, намного больше, чем просто шампанское, это очень 
впечатляющее, богатое и выдержанное шампанское с хрустящими желтыми фруктами, 
приправами и тонами жареного белого хлеба, изысканными фруктовыми и минеральными 
нотками и жизнерадостной ноткой легкой кислинки в завершении»

CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RÉSERVE
12% 0.75L

Šis spēcīgais un elegantais šampanietis gatavots no 80% ražas gada vīna un 20% 7-8 gadus veciem  
reserva vīniem. Katra vīnogu šķirne no katra lauka tiek novākta atsevišķi, pēc tam vīni tiek rūpīgi 
sajaukti, veidojot izcilo Charles Heidsieck Rosé Réserve kupāžu. Šampanietis izturēts īpašajos kaļķa vīna 
pagrabos vairāk kā 3 gadus. Bagātīgā, augļainā un elegantā buķete iepriecina ar meža zemeņu notīm, 
vieglu rozā rožu aromātu un maigiem burbulīšiem. Aromātā jūtams mājās gatavots zemeņu ievārījums 
un svaigi ceptas piparkūkas. Dziļš un bagātīgs  šampanietis ar aromātisku nobeigumu.  Pudeles siluets ar 
sašaurināto kaklu atspoguļo senos kaļķakmens pagrabus, kam piešķirts UNESCO pasaules mantojuma 
statuss.

Это сильное и элегантное шампанское приготовлено из 80 % вина года урожая и 20 % 7-8-летних 
вин reserva. Каждый сорт винограда с каждого поля собран отдельно, после этого их тщательно 
перемешали, создав выдающийся купаж Charles Heidsieck Rosé Réserve. Шампанское выдержано 
в особых известняковых винных погребах более 3 лет. Богатый, фруктовый и элегантный букет 
радует нотками лесной земляники, легким ароматом розовых роз и мягкими пузырьками. В 
аромате чувствуется домашнее земляничное варенье и свежеиспеченные имбирные пряники. 
Глубокое и богатое шампанское с ароматическим завершением.  Силуэт бутылки с расширенным 
горлышком отражается в старинные известняковые погреба, которым присвоен статус мирового 
наследия ЮНЕСКО. 
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PIPER-HEIDSIECK RARE MILESIME 2002 - 
DEKĀDES LABĀKAIS ŠAMPANIETIS!12%, 0.75L

12%, 0.75L

Klasiskais prestige cuvee veidots no 2002. gada ražas 70% Chardonnay un 30% Pinot 
Noir  no  Montagne  de  Reims  reģiona.
Šis unikālais šampanietis gatavots prasmīgi savienojot vīnus no 17 izciliem vīna 
dārziem un nogatavinot to Piper-Heidsieck šampaniešu nama pagrabos vairāk kā 7 
gadus.  Vārdi  bagātība  un  dāsnums  visprecīzāk  ataino  2002. gada  RARE  būtību.

Katrs atradīs savas notis šī karaliskā šampanieša buķetē – bezē cepumi, piparmētru 
tējas, laima, kumkvata, ananāsu, sacukurota ingvera un daudzi citi eksotiski aromāti 
PIPER –HEIDSIECK  RARE  2002  atvēršanu  padarīs  par  ļoti  īpašu  notikumu. 

Starptautisko medaļu un novērtējumu saraksts ir garš, bet visspilgtāk šī šampanieša 
izcilību  raksturo  tam  piešķirtais   “Dekādes  labākā  šampanieša  tituls” *
*www.tastingbook.com

www.piper-heidsieck.com

PIPER-HEIDSIECK RARE MILESIME 2002 —
ЛУЧШЕЕ ШАМПАНСКОЕ ДЕКАДЫ!

Классическое prestige cuvee создано из 70 % Chardonnay и 30 % Pinot Noir 
урожая 2002  года  из  региона  Montagne  de  Reims.
Это уникальное шампанское готовят, умело соединяя вина с 17 выдающихся 
виноградников и выдерживая его в погребах дома шампанского Piper-
Heidsieck более 7 лет. Слова «богатство» и «щедрость» точнее всего отражают 
сущность RARE  2002  года.

Каждый найдет свои нотки в этом королевском букете шампанского — печенья 
безе, мятного чая, лайма, кумквата, ананаса, засахаренного имбиря и многие 
другие экзотические ароматы сделают открывание PIPER-HEIDSIECK RARE 2002 
совершенно  особенным  событием.

Список международных медалей и оценок длинный, но ярче всего 
исключительность этого шампанского характеризует присвоенный ему титул 
«Лучшее  шампанское  декады» *
*www.tastingbook.com

www.piper-heidsieck.com
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1785. gadā Florenss-Luijs Heidsiks (Florens Louis Heidsieck) Reimsā nodibina šampanieša namu, nosaukdams to 
savā vārdā. Jau tā paša gada maijā, saskaņā ar leģendu, Heidsiks pasniedz savu izslavēto šampanieti karalienei 
Marijai Antuanetei (Mary Antuanete) Versaļā.

Tas ir viens no labākajiem Šampaņas šampaniešiem, ko bija iecienījusi pati Merlina Monro, kura izsaka savu 
slaveno frāzi: „Uz nakti es iesmaržojos ar Chanel No.5, bet rītu sāku ar glāzi „Piper-Heidsieck” šampanieša”.

Piper-Heidsieck – tas ir kinematogrāfa šampanietis. Katru gadu Piper-Heidsieck godina uzvarētājus Kannās, 
Dovillā, Parīzē, Sandensā, Sanfrancisko, Bostonā, Maskavā... tas piešķir svētku mirdzumu kinofestivāliem. 
Savukārt „Oskara” balvas pasniegšanas ceremonijā smaidošo kinozvaigžņu rokās jūs redzēsiet glāzes, kas 
pildītas tieši ar Piper-Heidsieck šampanieti.

В 1785 году Флорансом-Луи Хайдсиком был основан дом шампанских вин в Реймсе, который он 
назвал своим именем. Согласно легенде, уже в мае того же года Хайдсик в Версале преподносит свое 
прославленное шампанское Королеве Марии-Антуанетте.

Это одно из лучших шампанских вин провинции Шампань, которое пришлось так по вкусу самой Мерлин 
Монро. Знаменитое высказывание американской актрисы: На ночь я непременно душусь Шанель № 5, а 
утро начинаю с бокала шампанского Piper-Heidsieck.

Piper-Heidsieck считается шампанским кинематографа. Каждый год Piper-Heidsieck чествует победителей 
в Каннах, Довилле, Париже, Сан-Денсе, Сан-Франциско, Бостоне, Москве... Это придает кинофестивалям 
праздничный блеск. На вручении премии "Оскар"в руках улыбающихся кинозвезд Вы можете увидеть 
бокалы, которые наполнены шампанским Piper-Heidsieck.
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PIPER-HEIDSIECK CUVÉE BRUT
12% 0.375L, 0.75L

PIPER-HEIDSIECK Cuvée Brut ir klasisks 
šampanietis ar izteiksmīgu augļu aromātu, 
bumbieru, ābolu, citrusu un greipfrūtu 
notīm. Gatavots lielākoties no Pinot 
Noir vīnogām, kas audzētas vairāk kā 
100 Šampaņas vīna dārzos, kā arī Pinot 
Meunier vīnogām no Grande un Petite 
Montagne de Reims reģiona. Šis ir viens no 
visvairāk apbalvotajiem non vintage brut 
šampaniešiem, kurš ar katru gadu kļūst 
arvien labāks.

PIPER-HEIDSIECK ROSE SAUVAGE 
12% 0.75L

Šis ir unikāls un neparasts šampanietis, 
kas gatavots no Pinot Noir vīnogām no 
vairāk kā 100 Šampaņas vīna dārziem un 
Meunier no Grande un Petite Montagne de 
Reims reģiona. Šampanietim raksturīga 
ekstravaganta, koši sarkana krāsa, 
delikātas burbulīšu virtenes, bagātīgi un 
izteiksmīgi sarkano augļu aromāti- upenes, 
kazenes, ķirši, meža zemenes, mandarīni 
un sarkanie apelsīni. Bagātīgais un 
neparastais šampanietis garšā vienlaikus 
piedāvā gan tumšo ķiršu, rozā greipfrūtu, 
sarkano apelsīnu notis, gan siltas, pikantas 
piparu, tējas un lakricas nianses. Ideāli 
sader ar grilētiem sarkanās gaļas ēdieniem.

PIPER-HEIDSIECK VINTAGE 2008 BRUT
12% 0.75L

2008. gada PIPER-HEIDSIECK  šampanietis 
gatavots no 55% Pinot Noir un 45% Chardonnay 
no 20 dažādiem vīna dārziem, nogatavināts 
kaļķa pagrabos 7 gadus. Šo vintage dēvē par 
"Virtuozu", jo tas demonstrē ideālu harmoniju. 
Raksturīgs mirdzošs intensīvs dzeltens tonis, 
skaistas burbulīšu virtenes, ķiršu un linu ziedu 
aromāti, Mirabella plūmes un svaigas aprikozes 
apvienojumā sniedz izsmalcinātu, svaigu un 
un noapaļotu buķeti. Garša svaiga, kraukšķīga, 
eleganta ar kumkvata notīm. 2008. gada 
šampanietis būs ideāls kā aperitīvs, lieliski 
saderēs ar jūras veltēm, grilētām garnelēm, 
omāru.
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PIPER-HEIDSIECK DĀVANU KOMPLEKTI

Piper-Heidsieck Brut NV 0.75L ar 2 
glāzēm dāvanu iepakojumā.

Piper-Heidsieck Rose Sauvage 0.75L ar 4 glāzēm 
un kokteiļa “Sacre Sauvage” recepti  dāvanu 

iepakojumā.

Piper-Heidsieck Brut NV 0.75L dāvanu kaste 
“Lipstick” -  var izmantot arī kā ledus trauku.

Piper-Heidsieck Rose Sauvage 0.75L dāvanu 
iepakojums  “BBQ” –var izmantot gan kā ledus trauku, 

gan kā pārvietojamu grilu.

Piper-Heidsieck Brut NV 0.75L dāvanu kaste “Grand Present” -  var izmantot arī kā ledus 
trauku. Glāzēm ir ilustratīva nozīme, tās nav iekļautas komplektā.
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RĪGAS PRESTIGE CUVÉE 
11.5% 0.75L

“RĪGAS Prestige Cuvée” Sweet un Brut  ir izcilas kvalitātes dzirkstošais vīns ar bagātu 
garšas un aromāta buķeti, izgatavots no augstvērtīga Spānijas Sauvignon Blanc vīna.

Sweet iesakām baudīt kopā ar dažādiem desertiem, ogām un augļiem, savukārt Brut 
lietojams gan kā aperatīvs, gan būs lielisks kompanjons pie viegliem salātiem un 
jūras veltēm.

“Rīgas Prestige Cuvée” Rosé ir pussauss dzirkstošais vīns, ražots no Spānijas 
Tempranillo vīna, ar patīkami svaigu, noapaļotu un augļainu garšu. Tā aromāts ir 
viegls, ar zemeņu, aveņu un vasaras augļu notīm. Lietojams gan kā aperatīvs, gan būs 
lielisks kompanjons pie dažādām uzkodām.

Sweet и Brut марки RĪGAS Prestige Cuvée — это игристые вина выдающегося 
качества с богатым букетом вкуса и аромата, приготовленные из 
высококачественного испанского вина Sauvignon Blanc.

Вином Sweet рекомендуем наслаждаться с различными десертами, ягодами и 
фруктами.

В свою очередь, Brut употребляется и как аперитив, и может быть прекрасным 
компаньоном для легких салатов и даров моря.

Rīgas Prestige Cuvée Rosé — это полусухое игристое вино, произведенное из 
испанского вина Tempranillo, с приятным свежим фруктовым вкусом.

Его аромат легкий, с нотками земляники, малины и летних фруктов. Вино 
великолепно в качестве аперитива, хорошо сочетается с легкими закусками 
типа канапе.
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GANCIA ASTI DOCG
7.5% 0.75L

Itālijas uzņēmums  Gancia dibināts 1850. gadā Canelli pilsētā, Pjemontē  
un slavens  ar to, ka  izgudroja pirmo dzirkstošo itāļu vīnu no Moscato 
Bianco vīnogām – Asti. Gancia Asti DOCG piemīt skaists salmu krāsas 
tonis ar zeltainiem  atspīdumiem, skaistas smalku burbulīšu virtenes, 
bagātīga aromātu buķete ar eksotisko augļu un medus notīm, salda un 
augļaina garša. Lieliski saderēs  ar desertu vai augļiem. 

Итальянское предприятие Gancia основано в 1850 году, в городе 
Канелли на территории Пьемонта. Оно знаменито тем, что изобрело 
первое итальянское игристое вино из  Москато Бьянко - Асти. 
Gancia Asti DOCG обладает красивым соломенно-желтым цветом 
с золотистыми отливами и богатыми и устойчивыми пузырьками, 
а также с тонким ароматом экзотических фруктов, нотками меда, 
наполнен сладким, фруктовым вкусом. Прекрасно  сочетается  с  
десертом  или фруктами.

GANCIA PROSECCO DOC
11.5% 0.75L

Gatavots no īpaši atlasītām izcilas kvalitātes Glera  vinogām no 
Prosecco di Treviso  reģiona. Raksturīgs skaists dzeltenu salmu tonis ar 
zaļganiem atspīdumiem, buķetē dominē nogatavojušies āboli, apelsīnu 
un citronu aromāti, sabalansēta, eleganta, bagātīga garša,  izteiksmīga  
augļaina  pēcgarša.  Lielisks kā  aperitīvs, ideāli saderēs ar pastu, jūras 
veltēm, viegliem sieriem un nesaldiem desertiem.

Изготовлено из отборного винограда сорта Глера, выращенного 
в регионе Просекко ди Тревизо. Имеет характерный соломенно-
желтый цвет с светло-зеленым отливом. В букете доминируют 
оттенки зрелых яблок, ароматы апельсинов и лимонов. Богатый, 
элегантный и насыщенный вкус, выражен-ное  послевкусие  
фруктов.  Станет пре-восходным аперитивом. Также оно идеаль-
но дополнит блюда из морепродуктов, пасту, легкие сорта сыров 
и несладкие десерты.
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Luc Belaire godina Franciju kā dzirkstošā vīna dzimteni, 
apvienojot izcilākās kvalitātes vīnogas ar meistarību, 
kādu var ieraudzīt tikai šādā ģimenes vīna darītavā. Katrs 
Belaire klāsta dzēriens ir pildīts zīmolam raksturīgajā 
pudelē un iemieso kvalitāti, bagātīgu mantojumu un stilu, 
kā arī garantē neaizmirstamu pieredzi!
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BELAIRE ROSÉ 12.5%, 0.75L
Francijas izsmalcinātākais rozā dzirkstošais 
vīns ir Rosé no Provansas-Alpu-Azūra krasta — 
reģiona Francijas dienvidos, kas ir slavens ar 
pasaulē labākajiem rozā vīniem. Belaire Rosé ir 
radījuši 1898. gadā izveidotas vīna darītavas 5. 
un 6. paaudzes vīndari. Bagātīga sarkano augļu 
buķete ar elegantu zemenes un upenes garšu. 
Sauss un atsvaidzinošs dzirkstošais vīns ar 
maigiem, bet noturīgiem burbulīšiem. Eleganta, 
viegla pēcgarša.

BELAIRE LUXE 12.5%, 0.75L
Belaire Luxe ir autentisks Francijas “Blanc de Blancs”, 
kura gatavošanā izmantotas ar rokām lasītas 
Chardonnay vīnogas to bagātīgā un delikātā rakstura 
dēļ. Belaire Luxe gala izstrādājumā ir izmantots īpašs 
liqueur de dosage no Chardonnay vīnogām, kas 
ievāktas Burgundijas slavenākajā apgabalā Šablī, un 
tas ir sešus mēnešus briedināts Burgundijas ozolkoka 
mucās. 
Garšas profilā ir nevainojami līdzsvarots viegls 
saldums ar atspirdzinošu, atsvaidzinošu un augļainu 
garšu un smalku, bet pastāvīgu dzirkstīšanu. Spēcīgs, 
bet atsvaidzinošs, ar piesātinātu greipfrūta, persika, 
aprikozes un sausserža aromātu un brioša pieskaņu. 
Bagātīgs un atspirdzinošs ar izcili līdzsvarotu profilu.

BELAIRE FANTÔME 12.5%
Spīdošajai Fantôme (franču valodā “spoks”) 
sērijai, kurā iekļauti mūsu Rosé, Luxe un Brut 
Gold dzirkstošie vīni, ir izgaismotas etiķetes, kuras 
spīd nospiežot pogu. Fantôme ir lieliski piemērots 
svinīgiem brīžiem pēc tumsas iestāšanās, un tas 
satriecoši izceļas naktsklubos, bāros un restorānos.

BELAIRE BRUT GOLD  12.5%, 0.75L
Ražots Burgundijā no Chardonnay un Pinot Noir 
vīnogām, kas lasītas ar rokām – Belaire Brut Gold 
ir satriecošs gan no ārpuses, gan iekšpusē. Šī 
augstvērtīgā, izcili līdzsvarotā, elegantā un klasiskā 
dzirkstošā vīna pagatavošanā ir izmantotas dabīgas 
cukurniedres — vēsturiska sastāvdaļa, kas Francijas 
vīnos lietota kopš 20. gadsimta divdesmitajiem 
gadiem: années folles jeb trakajiem gadiem. 
Šī papildu sastāvdaļa piešķir vīnam patīkamu 
paliekošu garšu un struktūru.
Atsvaidzinošais brioša, persika un bumbiera 
aromāts paver ceļu Chardonnay augļa un 
tropiskajām mango notīm. Tam ir delikāta struktūra 
un viegla, sausa pēcgarša. 

BRUT GOLD
0.75L

LUXE
0.75L

ROSE
0.75L, 1.5L, 3L, 6L
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Laroche vīna nama simbols atspoguļo izjūtu mākslu: „Redzi, Sajūti, Izbaudi!”  Garšas pasaules virsotnes, ko iespējams sajust ikvienam, kas ļaujas šim ceļojumam.

„DOMAINE LAROCHE” /FRANCIJA, CHABLIS/
Vīna nams tiek dibināts tālajā 1850. gadā, atspoguļojot Chablis reģiona īpatnību un tai pat 
laikā unikalitāti.  Šis ir laiks, kas apvieno vēsturi, labākos vīnogulājus, vīnkopības tradīcijas, 
revolucionāras vīndarīšanas metodes un modernās tehnoloģijas. Katrā solī ir sajūtams, ka 
Laroche vīna nams ir bijis Pionieris ik vienā no attīstības posmiem Chablis reģionā.

1980. gadā Laroche vīna dārzi izaug no 6 ha līdz pat 100 ha lieliem vīnogulāju apjomiem 
10 gadu laikā.

Vīna darītava ir slavena ne tikai ar saviem vīna dārziem Chablis reģionā, bet arī Languedoc 
un Dienvidāfrikas vīna darīšanas reģionos.

Galvenais vīndara uzdevums ir ļaut katra vīna dārza īpatnībai izpausties vīnā, ņemot vērā 
faktu, ka Chablis kultivē vienu un to pašu vīnogu šķirni: Chardonnay. 

Amber Distribution vīnu portfelī
Petit Chablis AOC
Chablis AOC
Saint Martin Chablis AOC
The Chablis Premier Cru:
Les Vau de Vey
Vaillons
Beauroy
Les Fousrchaumes
The Chablis Grand Cru:
Les Clos
Blanchot

FRANCIJA ФРАНЦИЯ
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LAROCHE PETIT CHABLIS, CHABLIS AOC
12% 0.75L

Vīnoga: 100% Chardonnay
Sauss baltvīns. Vīna buķetei ir minerāls raksturs, bet to papildina 
baltie augļi, gan aromātos, gan garšas paketē. Svaiga pēcgarša. 
Vīnam piemīt citrona dzeltena krāsa. Ieteicams gan kā aperitīvs, 
gan kā kompanjons pie jūras veltēm.
Pasniegt atdzesētu: 8-10°C temperatūrā.

LAROCHE CHABLIS, CHABLIS AOC
12% 0.75L

Vīnoga: 100% Chardonnay
Sauss baltvīns. Vīna buķete ir bagāta ar augļu aromātiem. Vīnam 
piemīt zeltaini dzeltena krāsā ar zaļganu nokrāsu. Ieteicams pasniegt 
pie zivju ēdieniem, baltās gaļas un ēdieniem krējuma mērcē.
Pasniegt atdzesētu: 10-12°C temperatūrā.

LAROCHE SAINT MARTIN CHABLIS,
CHABLIS AOC

13% 0.75L, 0.375L 
Vīnoga: 100% Chardonnay
Elegants, sauss baltvīns. Tam piemīt visas tipiskās Chablis vīnam 
raksturīgās īpašības - zeltaini zaļgana nokrāsa, bagātīga Chardonnay 
buķete, svaiga un aromātiska garša, ar augļu niansi un vieglu skābuma 
līmeni. Ieteicams pasniegt pie jūras veltēm, salātiem un vai kā aperitīvu.
Pasniegt atdzesētu, 10-12°C temperatūrā.

FRANCIJA ФРАНЦИЯ
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LAROCHE CHABLIS LES VAUDEVEY,
PREMIER CRU CHABLIS AOC
13% 0.75L

Vīnoga: % Chardonnay.
Elegants, sauss baltvīns. Kontrasts starp saulainajām 
dienām un vēsajām naktīm ir jūtams arī pašā vīnā, izceļot 
to ar svaigumu un izcilu, izteiksmīgu aromātu paleti, 
īpaši izceļot greipfrūtu aromātu notis. Vīnam piemīt 
intensīvi zeltaina krāsa. Ieteicams pasniegt atdzesētu, 
10-12°C temperatūrā, pie jūras veltēm (austerēm), zivs 
ēdieniem (kūpināta laša), nogatavinātiem sieriem.

LAROCHE CHABLIS LES VAILLONS, 
PREMIER CRU CHABLIS AOC
13% 0.75L

Vīnoga: % Chardonnay.
Elegants, sauss baltvīns. Vīnam piemīt piesātināta zelta 
dzeltena krāsa. Tas ir komplekss savos aromātos, īpaši 
izceļot krama, nobriedušu bumbieru un vasaras ziedu 
aromātu nianses. Garšas paletē dominē baltie augļi. 
Ieteicams pasniegt atdzesētu, 10-12°C temperatūrā 
pie jūras veltēm, teļa gaļas krēmīgā mērcē un ar 
nogatavinātiem sieriem.

LAROCHE CHABLIS LES BEAUROYS,
PREMIER CRU CHABLIS AOC
13% 0.75L 

Vīnoga: % Chardonnay.
Elegants, sauss baltvīns. Vīnam piemīt citrusa dzeltena 
krāsa ar zaļganu noskaņu. Aromātu paletē dominē 
svaigums, mineralitāte, ko papildina pikants raksturs, 
ar izcilu intensitāti un smalkumu. Ieteicams pasniegt 
atdzesētu, 10-12°C temperatūrā pie japāņu ēdieniem, jūras 
veltēm un mājputnu gaļas krēmīgā.

LAROCHE CHABLIS LES FOURCHAUMES,
PREMIER CRU CHABLIS AOC
13% 0.75L

Vīnoga: % Chardonnay.
Sauss baltvīns. Vīna buķete bagāta ar ziedu un citrusaugļu 
aromātiem. Labi strukturēts vīns. Labi sader ar jūras veltēm, 
balto gaļu un ēdieniem krējuma mērcē. Ieteicams pasniegt 
atdzesētu 12-13°C temperatūrā.
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LAROCHE CHABLIS LES 
BLANCHOTS, 
GRAND CRU CHABLIS AOC
12% 0.75L

Vīnoga: % Chardonnay
Sauss baltvīns. Izcili sabalansēts vīns, kurā 
izteikti jūtams nobriedušo ogu raksturs un 
aromātu palete. Rafinēta rakstura vīns, ko 
papildina labs balanss un elegantas balto 
augļu aromātu notis.  Pasniegt atdzesētu 
10-12°C temperatūrā, pie ēdieniem ar 
baltajām mērcēm, jūras veltēm (garnelēm), 
nogatavinātiem govs piena izcelsmes 
sieriem.

LAROCHE CHABLIS LES CLOS, 
GRAND CRU CHABLIS AOC
12% 0.75L

Vīnoga: % Chardonnay
Augstas kvalitatīvs baltvīns. Vīna buķete 
izceļas ar svaigu, augļainu aromātu un labu 
mineralitāti. Vīns ir zeltaini zaļganā krāsā. 
Ieteicams pasniegt pie zivju ēdieniem, 
baltās gaļas un ēdieniem krējuma mērcē.
Pasniegt atdzesētu 10-12°C temperatūrā.
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MAS LA CHEVALIÈRE

“Mas La Chevalière” vēsture aizsākās ar 1990. gadu, ar diviem, spēcīgas identitātes vīna dārziem - 
Peyroli un  Roqua Blanca, ko iegādājās Laroche ģimene Francijas dienvidos. Ieviešot šos vīna dārzus 
dzīvē, Laroche ģimene uzņēmās milzu atbildību un izaicinājumu, jo nevienam nebija saprotams, kāpēc 
ir nepieciešams ieguldīt milzu līdzeklus Francijas Languedocas vīna reģionā, kur vēsturiski tika radīti 
salīdzinoši lēti, ikdienas baudīšanai paredzēti vīni.

 “Mas La Chevalier” vīna darītava un tās vīna dārzi ir izvietoti pašā Languedoc vīna reģiona sirdī.  Abi 
vīna dārzi ir izcili piemēroti gan balto, gan sarkano vīnogu kultivēšanai. 

LAROCHE MAS LA CHEVALIERE 
BLANC CHARDONNAY IGP Pays D d'O
12% 0.75L
Sauss baltvīns, kas izgatavots no Chardonnay 
šķirnes vīnogas, kas augušas Francijas 
dienvidos, Languedoc vīna reģionā – Peyroli 
vīna dārzā.Peyroli vīna dārziem piemīt visai 
vēss klimats un tas labvēlīgi ietekmē lēno 
vīnogu nogatavināšanos, kas ir neparasti 
Languedoc reģionam. Chardonnay ir 
harmonisks un ar elegantu skābuma līmeni, 
ko papildina augļainais raksturs. Vīns būs 
izcils gan kā aperitīvs, gan kopā ar austerēm. 
Kā arī izbaudiet to kopā ar zivi, kas pasniegta 
krēmīgā mērcē, vai ar sieriem, kā piem. 
Comté.

Laroche ģimenei pieder divi vīna dārzā, ar kopējo platību 39 ha:
Peyroli – vīna dārzi atrodas 400 līdz 500 m virs jūras līmeņa. Galvenokārt augsne ir mālaina, ar kaļķakmeni. Šis 
vīna dārzs ir izcili piemērots Chardonnay vīnogu šķirnes audzēšanai, radot to tās izcilākajā izpausmē.

Rogua Blanca – vīna dārzs, ko ieskauj saule visas dienas garumā un tas ir perfekti radīts sarkano vīnogu šķirņu 
audzēšanai. Tas ir izvietots 150 m virs jūras līmeņa un vīna dārzu veldzē atvēsinošie vēji, kas tiek atnesti no 
jūras puses. Arī temperatūras kontrasts starp dienu un nakti rada labvēlīgus apstākļus, lai vīnogas sasniegtu 
savu labāko briedumu. Syrah šeit iegūst patiesu smalkumu, Grenache, Cabernet Sauvignon un Merlot  – 
piesātināti augļainu raksturu un bagātu aromātu, izcili atainojot balansu un elegantumu garšas paletē.  

LAROCHE MAS LA CHEVALIERE 
ROUGE
12% 0.75L 
Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no 
80% Syrah un 20% Grenache šķirnes 
vīnogām, kas augušas Francijas 
Dienvidos, Languedoc vīna reģionā. Vīns 
tiek nogatavināts 12 mēnešu, bet tikai 
daļu no vīna (25%) nogatavina viena, 
divu un trīs gadus vecās ozolkoka mucās. 
Aromātu paletē jūtamas tumšās ogas un 
garšvielas, kas rada siltu sajūtu. Garšas 
palete ir plaša, ar samtainu struktūru, ko 
eleganti papildina tanīni. Pasniedziet vīnu 
pie griletas vistas gaļas, liellopa filejas vai 
maigiem sieriem. Pasniegt no 17-18° C  
temperatūrā. 
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LAROCHE DE LA CHEVALIERE 
3 GRAPPES ROUGE 
13.5% 0.75L 

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no Syrah, Grenache un 
Merlot šķirnes vīnogām, kas augušas Francijas dienvidos, 
Languedoc vīna reģionā. Katra vīnoga tiek kultivēta atsevišķā 
vīna dārzā.
Vīnam piemīt piesātināta rubīnsarkana krāsa, ar 
purpursarkanu atblāzmu. Aromātu palete ir intensīva, īpaši 
izceļot aveņu un ķiršu notis. Bagātīgs vīns, ar elegantiem 
tanīniem un samtainu struktūru. Izbaudiet to vienu pašu vai 
ar grilētu vistas un liellopa gaļas ēdieniem, sautētu gaļu vai 
nogatavinātiem sieriem. Pasniegt no 17-18° C  temperatūrā. 

LAROCHE DE LA CHEVALIERE
CABERNET SAUVIGNON
13.5% 0.75L 

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no Cabernet Sauvignon 
šķirnes vīnogas, kas augušas Francijas dienvidos, Languedoc 
vīna reģionā.
Vīnam piemīt tumša rubīnsarkana krāsa. Aromāti piedāvā 
spēcīgu upeņu aromātu un garšaugu notis. Intensīva garšas 
palete, kas tiek papildināta ar izteiktiem tanīniem. Izbaudiet 
vīnu ar dažāda veida gaļas ēdieniem, spēcīgiem sieriem un 
sēnēm, garšvielām bagātiem ēdieniem. Pasniegt no 16-18° C  
temperatūrā. 

LAROCHE DE LA CHEVALIERE MERLOT
13.5% 0.75L 

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no Merlot šķirnes vīnogas, 
kas augušas Francijas dienvidos, Languedoc vīna reģionā.
Vīnam piemīt piesātināta rubīnsarkana krāsa. Aromāti atklāj 
tumšo ķiršu, zīdkoka un vaniļas notis. Bagātīga garšas palete, 
kas tiek papildināta ar augļainu raksturu un garšvielu notīm, 
ko papildina samtaini tanīni. Izbaudiet vīnu ar teļa gaļas 
vai sautētiem ēdieniem no jēra gaļas, mīkstajiem sieriem. 
Pasniegt no 17-18° C  temperatūrā. 

LAROCHE DE LA CHEVALIERE PINOT NOIR 13.5% 
12.5% 0.75L 

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no Pinot Noir šķirnes 
vīnogas, kas augušas Francijas dienvidos, Languedoc vīna 
reģionā.
Vīns ar bāli rubīnsarkanu krāsu, svaigu augļu aromātiem, kur 
īpašu vietu ieņem aveņu, zemeņu un ķiršu aromāti. Elegants 
un harmoniski strukturēts sarkanvīns, ko papildina samtaini 
tanīni. Ieteicams pasniegt pie sāls garozā apceptas vistas, 
sautētām sēnēm vai maigiem sieriem.
Pasniegt no 16-17° C  temperatūrā. 
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LAROCHE LA CHEVALIERE VIOGNIER
IGP PAYS D D'OC  
13.5% 0.75L 

Sauss baltvīns, kas izgatavots no Viognier šķirnes vīnogas, 
kas augušas Francijas dienvidos, Languedoc vīna reģionā.
Vīnam piemīt gaiša, zeltaini dzeltena krāsa.
Aromātu paletē uzvirmo apelsīnu ziedu un garšvielu notis. 
Garšas paletē dominēs aprikozes, ko eleganti papildina 
aromātiska pēcgarša.Izbaudiet vīnu gan kā aperitīvu, gan 
kā kompanjonu pie salātiem, zivs un putnu gaļas ēdieniem. 
Pasniegt no 9-10° C  temperatūrā. 

LAROCHE LA CHEVALIERE SAUVIGNON BLANC
IGP PAYS D D'OC  
13.5% 0.75L 

Sauss baltvīns, kas izgatavots no Sauvignon Blanc šķirnes 
vīnogas, kas augušas Francijas dienvidos, Languedoc vīna 
reģionā.Vīnam piemīt maigi dzeltena krāsa, ar nelielu olīvzaļu 
atblāzmu.  Aromātu palete ir svaiga, ar minerālu raksturu. 
Kopumā vīns radīs elegantu iespaidu par tā struktūru, ko 
papildina ziedu un svaigu augļu, laima mizas garšas nianses.
Izbaudiet vīnu gan kā aperitīvu, gan kā kompanjonu pie 
salātiem, zivs un putnu gaļas ēdieniem, kā arī jūras veltēm un 
sieriem.
Pasniegt no 9-10° C  temperatūrā.
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Piovarsa
Rose

FLEURS DE PRAIRIE
PROVANCE ROSE 2017

13% 0.75L 

«FLEURS de PRAIRIE» tulkojumā nozīmē – savvaļas ziedi. Atspoguļojot tādus ziedus kā lavanda, 
magones, saulespuķes un citi ziedi,kas tik raksturīgi Provansas reģionam. Šim lieliskajam vīnam ir 
rūpīgi izvēlēti 3 labākie vīna dārzi.

Vidusjūras klimats, kombinācijā ar sauli un vēju, kā arī okeāna ietekme sniedz un nodrošina izcilākos 
augšanas apstākļus vīnogām, kā arī sniedz perfektu balansu un svaigumu jau pašam vīnam. 

Vīnogu šķirnes – 55% Grenache, 30% Cinsault, 15% Syrah. Vīnogulāji ir 20 gadus veci, kas ir izvietoti 
350 līdz 500 m virs jūras līmeņa un bauda augsni, kas ir bagāta ar mālu un kaļķakmeni.

Elegants un svaigs vīns, ar patīkamu un sabalansētu skābuma līmeni. Vīnam piemīt patīkami bāla, 
laša rozā krāsa, ko izcili papildina zemeņu, rožu ziedlapiņu un savvaļas augu aromāti. 
Tas būs izcils kompanjons gan pie pamatēdiena, gan pie uzkodām, gan arī kā aperitīvs.
Ieteicams pasniegt atdzesētu 8-9°C temperatūrā
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DOMAINES PAUL JABOULET AINE
/FRANCIJA, RHONE VALLEY/

Šie Cotes du Rhone vīni savu nosaukumu ieguva no 45-ās Ziemeļu paralēles, kas atrodas divus kilometrus no Paul 
Jaboulet Ainé pagrabiem.
Ciematā Pont de l'Isere ir uzcelts piemineklis par godu šai paralēlei ar uzrakstu "Dienvidi sākas šeit " Šo nosaukumu 
vīni saņēma 1950.gada sākumā.

P.JABOULET COTHES DU RHONE 
ROUGE PARALLELE 45

14% 0.75L

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no  60% Grenache un 
40% Syrah šķirnes vīnogām. Vīna buķete ir bagāta ar augļu 
un pikantu garšvielu aromātiem. Labi sabalansēts un 
pilnmiesīgs vīns ar ilgstošu pēcgaršu. Ieteicams pasniegt 
16-18°C temperatūrā.

P.JABOULET COTHES DU RHONE
BLANC PARALLELE 45

13% 0.75L

Vīns, kas veidots no 50% Grenache Blanc , 20% Marsanne,  
20% Viognier un 10% Bourboulenc vīnogu šķirnēm. Izturēts 
nerūsējoša tērauda tvertnēs. Vīnam piemīt intensīva zelta 
nokrāsa ar zaļganīgu niansi. Aromātā vīns ir piesātināts, 
intensīvs, bet tai pat laikā ar ziedainu raksturs un  
nobriedušiem citrusaugļu aromātiem.
Ieteicams pasniegt 10-12°C temperatūrā.
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P.JABOULET HERMITAGE CHEVALIER DE 
STERIMBERG BLANC

13.5% 0.75L

Vīnogulājs atrodas baznīcas Saint -Christophe 
tuvumā, kuru 1235.gadā uzcēla bruņinieks 
Gaspard de Stérimberg. Vīns, kas veidots no 65% 
Marsanne un 35% Roussanne vīnogu šķirnēm, 
kuru ražas novākšanā tiek izmantots roku darbs, 
un mazi, 20kg grozi, lai izvairītos no oksidēšanas 
riska. Sausais baltvīns. Vīns tiek izturēts senā vīna 
pagrabā "Vineum", ozolkoka mucās 12 mēnešus, 
nodrošinot vīnam izsmalcinātus un tai pat laikā 
arī sarežģītus aromātus. Tas ir piesātinātā salmu 
dzeltenā krāsā. Vīnam piemīt saldo augļu buķete, 
izteikti jūtami bumbieru, cepumu, medus un 
karameles aromāti. Elegants vīns ar patīkamu 
pēcgaršu. Ieteicams pasniegt 10-12°C temperatūrā.

P.JABOULET CHATEAUNEUF DU 
PAPE LES CEDRES ROUGE

14.5% 0.75L 

Šis ir slavenākais vīna dārzs dienvidu Ronā, 
kas ir plašī pazīstams ne tikai Francijā, bet arī 
visā pasaulē.
Sauss sarkanvīns no 70% Grenache, 15% 
Cinsault, 10% Syrah un 5% Mourvdre šķirnes 
vīnogām. Vīns tieknogatavināts 12 mēneši 
ozolkoka mucās. Tumši rubīnsarkanā vīna 
buķete ir bagāta ar
ogu un garšvielu aromātiem. Piesātināts 
vīns ar ilgstošu pēcgaršu. Ieteicams pasniegt 
16-18˚ C temperatūrā, pie liellopa gaļās 
ēdieniem, sautējumiem.

P.JABOULET CROZES-HERMITAGE 
DOMAINE DE THALABERT ROUGE

13% 0.75L

Crozes Hermitage ir lielākais vīna dārzs no visiem 
ziemeļu Ronas apelācijas vīna dārziem. Tas iekļauj 
11 komūnas, kas atrodas Dromā, kreisajā Ronas 
krastā. Domaine de Thalabert ir piederējusi 
Maison Paul Jaboulet Aine kopš 1834. gada. Vīna 
dārzs atrodas līdzenumā un ir vecākais apelācijas 
vīna dārzs.Sauss sarkanvīns no 100% Syrah 
šķirnes vīnogām. Vīna buķete ir bagāta ar augļu un 
garšvielu aromātiem. Piesātināts vīns ar maigiem 
tanīniem ar patīkamu pēcgarša. Ieteicams 
pasniegt 16-18°C temperatūrā.

P.JABOULET HERMITAGE LA
CHAPELLE ROUGE

14% 0.75L

Hermitage La Chapelle nosaukums ir saistīts ar mazo 
kapela Saint- Christophe, kas atrodas ar skatu uz 
Rhonas ielejas vīna dārziem. Maison Paul Jaboulet Aine 
ir bijis vienīgais īpašnieks kopš 1919. gada.
Vīna dārzu dažādība šajā apvidū sniedz mūsu vīna 
identitāti. Syrah vīnogulāji ir ļoti veci, no 40 līdz 60 gadi.
Sauss sarkanvīns no 100 Syrah vīnogu šķirnes. Vīns tiek 
nogatavināts vīna darītavas senajos pagrabos no 15-18 
mēneši. Rubīnsarkanā vīna buķete ir bagāta ar augļu un 
saldo garšvieju
aromātiem. VĪns ir rubīnsarkanā krāsā. Labi 
sabalansēts, ar izteiktu tanīnu akcentu un patīkamu 
pēcgaršu. Ieteicams pasniegt 16-18˚ C temperatūrā pie 
sautētas teļa gaļas ēdieniem, pas pasniegta
 ar murķeļiem.

FRANCIJA ФРАНЦИЯ
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CHATEAU DU PIN BORDEAUX BLANC

Sauss baltvīns no 60% Sauvignon Blanc un 40% 
Sémillon šķirņu vīnogām. Vīns ir gaiši dzeltenā 
krāsā, ar patīkamu citrusaugu aromātu. Vīns 
ir labi sabalansēts un augļains, ar patīkamu 
skābumu, kas uztur vīna svaigumu. Ieteicams 
pasniegt 7°C temperatūrā. Vīnu ir iespējams 
lietot pie plaša ēdienu klāsta, arī kā aperitīvu.

CHATEAU DU PIN BORDEAUX ROUGE

Sauss sarkanvīns no 50% Merlot un 50% 
Cabernet Sauvignon šķirņu vīnogām. Vīns 
ir skaistā sarkanā  krāsā ar violetu nokrāsu. 
Vīna buķetē jūtami dažādu augļu aromāti, 
kā arī avenes un zemenes. Vīna garšā jūtami 
nobrieduši augļi, upenes un maigi tanīni, 
kas garantē vīna noapaļoto un pilnīgo garšu. 
Ieteicams pasniegt 18°C temperatūrā. Vīnu ir 
iespējams lietot pie plaša ēdienu klāsta, tas 
derēs arī kā lielisks aperitīvs. 

CHATEAU REYNON BLANC, BORDEAUX

Sauss baltvīns no 100% Sauvignon šķirnes 
vīnogām. Vīns ir bālgani dzeltenā krāsā ar 
greipfrūtu, persiku aromātu. Garšā jūtamas 
mineralitāte un grauzdētas maizes nianses. 
Vīnam ir eleganta struktūra. Labi sader ar 
vistas gaļas ēdieniem, jūras veltēm, veģetāriem 
ēdieniem, var pasniegt arī kā aperitīvu. 
Pasniegt atdzesētu 9-12°C temperatūrā. 

CHATEAU BATAILLEY GRAND CRU, PAUILLAC

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns no 70% Cabernet 
Sauvignon, 25% Merlot, 3% Cabernet-Franc un 2% 
Petit Verdot šķirņu vīnogām. Battailley ir klasisks 
vīns ar pievilcīgu augļu aromātu. Vīna garšā 
jūtamas upenes un izteikti tanīni, kuri skaidri 
jūtami arī vīna pēcgaršā.
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CHATEAU HAUT BAGES MONPELOU 
CRU BOURRGEOIS, PAUILLAC

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns no 70% Cabernet 
Sauvignon, 27% Merlot un 3% Cabernet-Franc 
šķirņu vīnogām. Vīnam piemīt tumši violeta 
krāsa, vaniļas un deguša ozolkoka garša. 
Izcili sabalansēts un elegants vīns. Ieteicams 
pasniegt 17°C temperatūrā pie medījuma, 
liellopu gaļas vai siera.

CROIX DE MARGAUX, MARGAUX

Sauss sarkanvīns no Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc un Merlot šķirņu vīnogām. 
Vīns ir izteikti tumši sarkanā krāsā ar augļainu, 
elegantu un daudzveidīgu buķeti. Tanīnu 
struktūra padara šo vīnu lieliski piemērotu 
pie garšvielām bagātiem ēdieniem, tai skaitā 
medījuma un dažādām mērcēm. Vīns lieliski 
garšos arī pie labi nogatavinātiem sieriem. 

CHATEAU PONTAC LYNCH CRU 
BOURGEOIS-MARGAUX, MARGAUX

Sauss tipisks Margaux sarkanvīns no 40% 
Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% 
Cabernet Franc un 10% Petit Verdot šķirņu 
vīnogām. Vīns ir violetā krāsā ar upeņu un 
vijolīšu aromātu. Garšā sajūtamas tumšo 
augļu, ķiršu skābuma un grauzdētas maizes 
nianses. Vīnam ir noapaļoti tanīni. Labi 
sader ar sarkanās gaļas ēdieniem, steikiem, 
medījumu, zivīm vai cietajiem sieriem. 
Pasniegt 16°C temperatūrā.

CHATEAU TROTTEVIEILLE GRAND CRU,
SAINT-EMILION

Sauss sarkanvīns no 50% Merlot, 45% Cabernet 
Franc un 5% Cabernet Sauvignon šķirņu vīnogām. 
Vīna buķetē jūtami sarkanie augļi, viegls šerberts 
un nobriedušu zemeņu aromāts. Vīna garšā 
jūtamas zemenes un maigs ozolkoks. Ieteicams 
pasniegt 16-17°C temperatūrā.

FRANCIJA ФРАНЦИЯ
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WOLFBEGER
/Francija, Elzasas reģions /

Vīnu darītavai „Wolfberger” ir jau vairāk kā 100 gadus sena vēsture (dibināta 1902. gadā), kuras laikā ir izveidojusies izcila reputācija un pasaules 
atpazīstamība. Vīnu cienītājiem zīmols „Wolfberger” uzreiz nozīmē, ka runa iet par Francijas Elzasas reģiona lieliskajiem vīniem.

Šodien „Wolfberger” sastāvā ir 800 vīnu darītāju ģimenes, kur katra ienes savas tradīcijas, pieredzi un inovācijas.
Wolfberger  vīni nāk no Francijas reģiona Elzasa, kas jau kopš Pirmā Pasaules kara beigām ir izslavēts kā novads, kas izceļas ar saviem baltvīniem.
Nosaukums „Wolfberger” nāk no senas leģendas , kas vēsta par vīndarim, kam izdevies pieradināt vilku no Vozgēzes kalniem. Līdz 19. gs. beigām 

savvaļas vilki dzīvoja Francijā un Vozgēzes kalnos. Vilki sargāja vīna dārzos no mežacūkām, kas dramatiski bojāja vīna dārzus.

Elzasas reģiona baltvīnu karalis ir tieši Riesling. 

No Riesling vīnogu šķirnes sanāk paši izcilākie šī reģiona sausie baltvīni ar neatkārtojamu, delikātu buķeti. Pastāv viedoklis, ka Riesling 
vīnogas ir vienas no izcilākajām šķirnēm vīna darīšanas industrijā.Francijas vīni, pateicoties savai nepārspējamajai elegancei, jau sen ir 

apbūruši teju visu pasauli. To kvalitāte kalpo par etalonu vīndariem visur tur, kur tie mēģina atdarināt „franču vīna stilu”.

FRANCIJA ФРАНЦИЯ



ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ 111FRANCIJA ФРАНЦИЯ

WOLFBERGER SIGNATURE
PINOT GRIS 12.5%  0.375L, 0.75L
Sauss vīns no Francijas ziemeļaustrumiem, 
Elzasas reģiona. Vīna buķetē jūtams smalks 
grauzdētas maizes aromāts. 
Ar bagātu un labi strukturētu garšu. Labi sader 
kopā ar medījumu, teļa, putnu un cūkas gaļu, 
kā arī ar sēņu risoto un zoss pastēti. 
Vīns lieliski garšos arī viens pats. Ieteicams 
pasniegt atdzesētu, 9-10°C temperatūrā. 

WOLFBERGER SIGNATURE
GEWURZTRAMINER 12.5%  0.75L
Sauss vīns no Francijas ziemeļaustrumiem, 
Elzasas reģiona. Gaiši zeltainajam vīnam ir 
izteiksmīgs aromāts ar smalkām piparu un 
krustnagliņu notīm, kā arī bagāta un ilgstoša 
pēcgarša. 
Vīns labi garšos pie eksotiskām maltītēm, 
tas labi sader kopā ar Āzijas virtuvi kā arī ar 
dažādiem saldiem un skābiem ēdieniem. 
Lieliski garšos arī viens pats vai kā piedeva 
augļu desertam. Ieteicams pasniegt atdzesētu, 
9-10°C temperatūrā. 

WOLFBERGER SIGNATURE
RIESLING 12% 0.375L, 0.75L
Vīna buķetē jūtami citrusaugļu un aprikožu 
aromāti. Garšai raksturīga patīkama 
mineralitāte. Labi sader kopā ar jūras 
veltēm, suši, svaigu kazas sieru, putna gaļu, 
gliemenēm. Vislabāk izvēlēties 1-2 gadu vecu 
ražas gadu. Ieteicams pasniegt atdzesētu, 
8-10°C temperatūrā.

WOLFBERGER 
BLACK PAPILLON ALSACE BLANC  
12.5%  0.75L
Vīns veidots no vairākām, dažādu vīnogu 
šķirnēm, kura recepti vīna nams tur 
pilnīgā slepenībā, tādējādi padarot šo 
vīnu unikālu un noslēpuma apvītu. Black 
Papillon uzdrīkstas Jūs pārsteigt! - Svaigs 
un elegants vīns, kas piedāvā visu veidu 
aromātus, kas ir i Elzasas vīniem - baltie 
ziedi, rožu un saulespuķu aromāti, 
svaigi citrusi un sukādes, kā arī garšvielu 
pieskāriens, apvienojumā ar minerālu 
pieskaņu, kas veicinātu garšas kopējo 
aromātu paleti un pēcgaršas nianses. 
Izbaudiet vīnu labi atdzesētu, pie 8-10°C 
temperatūras. Tas būs ideāli piemērots pie 
sāļajiem sieriem, saldajiem un tai pat laikā 
baudiet to kā aperitīvu.

WOLFBERGER
W3 ALSACE BLANC 12.5%  0.75L
Vīns W3 veidots no trīs dažādām vīnogu 
šķirnēm – 50% Riesling, 30% Pinot Gris un 
20% Muscat, kas ir netipiski šim Francijas 
vīna reģionam. W3 atplaukst un atklāj 
kraukšķīgu raksturu, kur aromātos dominēs 
balto augļu, kā piemēram, bumbieru un 
plūmju aromāti, ko eleganti papildina ziedu 
nots pieskaņa. Garšas palete ir eleganti 
svaiga un sabalansēta. Izbaudiet vīnu labi 
atdzesētu, no 8-10°C temperatūrā. Tas būs 
ideāls gan kā aperitīvs, gan kā kompanjons 
pie salātiem, jūras veltēm, baltās gaļas 
ēdieniem un augļiem.
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WOLFBERGER ICE PAPILLON DEMI SEC CREMANT D’ALSACE
12% 0.75L

Iedvesmojoties no pašreizējām tendencēm, Wolfberger nams radīja jaunumu un 
uzdrīkstējās pārsteigt visus ar pavisam jaunu un vieglu Crémant (dzirkstošo vīnu). Lai 
atklātu augļu aromātus un garantētu Crémant kraukšķīgo raksturu, Wolfberger nams ir 
izveidojis ekskluzīvu etiķeti.  Pateicoties termiskajai tintei, kas novietota apkārt briežu 
ragiem, vīnam atdziestot līdz pareizajai temperatūrai, tie kļūst zili, norādot ideālo 
degustācijas temperatūru. Vīns tiek veidots no Auxerrois, Riesling un Pinot Gris šķirnes 
vīnogām, kur katra no tām spēlē nozīmīgu lomu kopējā garšas buķetē.  Auxerrois piešķir 
vīnam augļainu raksturu, Riesling – citruss nots pieskaņu un svaigumu kopējā garšas 
buķetē, bet Pino Gris – aplesīnu un medus aromātu nianses. Šis patīkami vieglais 
dzirkstošais vīns atklāj Jums tikko spiestu augļu garšas buķeti, kur uzvirmo bumbieru, 
plūmju un ziedu aromātu un garšas nianses. Kopējais baudījums rada zīdainu efektu, ko 
papildina elegance un izcils balanss starp skābuma līmeni un ilgo pēcgaršu.  Baudiet vīnu 
labi atdzesētu, 6-8°C temperatūrā. Vienu pašu vai kā sastāvdaļu dažādos kokteiļos.

WOLFBERGER  ICE PAPILLON ROSE
12% 0.75L

Mūsu vīndari iedomājās par augļainu, vieglu un gaisīgu Cremant vai dzirkstošo vīnu. 
Kaut ko, kas mums atgādina vasaru un dzirkstošo vīnu, ko gribas baudīt labi atdzesētu, 
pieberot pilnu glāzi ar ledus kubiņiem un paildinot to ar piparmetru lapām un svaigām 
ogām. Tā radās doma par vieglu, maigi rozā krāsas apveltītu dzirkstošo vīnu, kas ir bagāts 
ar elegantām burbulīšu virtenēm. 
Wolfberger Ice Papillon Rose aromāts Jums atgādina par svaigām zemenēm. Garšas 
palete ir eleganti svaiga un augļaina rakstura, nedaudz atgādinot par marmelādes 
konfektēm, ko papildina elegantais skābuma līmenis un zīdainā struktūra. 
Šo lielisko rozā dzirkstošo vīnu ieteicams baudīt tagad, svaigu un jaunu. Tikai tā Jūs 
izbaudīsiet visus svaigo augļu aromātus un garšas nianses. 
Esiet droši, jo kad vīns būs sasniedzis savu ideālo temeratūru, aptuveni pie 6-8°C 
temperatūras, brieža ragi uz etiķetes paliks zili, kas liecinas par to, ka vīns ir sasniedzis 
savu ideālo temparatūru. 
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WOLFBERGER CREMANT BRUT
12% 0.75L, 1.5L, 3L
Sausais dzirkstošais vīns no Francijas reģiona Elzasa (Alsace). Vīns ir ideāls kā 
aperitīvs, vai arī var būt pasniegts pie augļu desertiem, uzkodām. Pasniegt atdzesētu 
līdz 7-8°C.

WOLFBERGER CREMANT BRUT  ROSE
12% 0.75L, 1.5L

Brīnišķīgs, maigi rozā krāsas dzirkstošais vīns, ar noturīgām burbulīšu virtenēm, pauž 
patieso Elzasā augušu Pinot Noir vīnogu raksturu. Ekspresīva un intensīva sarkano ogu 
aromātu palete, kurā īpaši izceļas upeņu, aveņu un ķiršu delikātie aromāti. Patīkami 
svaigs un atspirdzinošs vīns ar maigiem tanīniem. Izbaudiet gan kā aperitīvu, gan kā 
desertu kompanjonu. Ieteicams pasniegt atdzesētu, 6-8°C temperatūrā.

WOLFBERGER CREMANT CELEBRATION 1976 BRUT AOC D'ALSACE
12% 0.75L

Svinot 40. gadu jubileju, kopš «Wolfberger» kompānija izveidoja pirmo Cremant de 
Alsace, tiek izveidots limitētos daudzumos saražots, ļoti īpašs Cremant Celebration 
1976, kura recepte tiek turēta noslēpumā. Vīns pieejams ļoti limitētos daudzumos 
un tikai pavisam nedaudz mums ir atļauts ielūkoties vīna  noslēpumainajā būtībā. 
Šis dzirkstošais vīns tiek veidots no vīnogām, kas nāk no veciem vīnogulājiem un 
tas ir 2012. gada ražas vīns. Vīnogulājiem kļūstot vecākiem, vīnogu kvalitāte ir 
daudz augstāka. Vīna blends sastāv no trim cēlām baltajām vīnogu šķirnēm – Pinot 
Blanc, Chardonnay un Riesling. 30 mēnešu nogatavināšana piedod vīnam eleganci 
un smalkumu. Elegantās un noturīgās burbulīšu virtenītes garantē dzirkstošā vīna 
augsto kvalitāti. Aromātos jaušami svaigi augļi, mineralitātes un ziedu aromātu 
nianses. Garšas palete ir svaiga, noturīga un tai pat laikā maiga, eleganti sabalansēta. 
Vīnu ieteicams pasniegt labi atdzesētu 7-8°C temperatūrā gan kā aperitīvu, gan kā 
kompanjonu pie jūras veltēm, svaigas zivs tartara, govs siera un desertiem.



ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО114 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ SPĀNIJA ИСПАНИЯ

ARINZANO VĪNADARĪTAVA

Propiedad de Arinzano ir pirmā un patlaban vienīgā Pago klasifikācijas vīna 
darītava Spānijas ziemeļos , Navarras reģionā starp Rioju un Bordeaux. 
Vīna darītavai Pago klasifikāciju saņemt ir ļoti sarežģīti, jo tai ir jāatbilst pašiem 
augstākajiem kvalitātes standartiem un jāievēro stingri ģeogrāfiskie kritēriji, 
saražotajam vīnam jānāk tikai no savā īpašumā audzētām vīnogām un vīni jāiztur 
tikai savos vīna pagrabos. 

Vīna darītavai šie kvalitātes standarti jāievēro kā minimums 10 gadu laika 
periodā, bet saņemot Pago klasifikāciju, vīna darītava tiek uzskatīta par labāko. 
Spānijā nav vairāk par 12-15 Pago klasifikācijas vīna darītavām vienlaikus. 
Propiedad de Arinzano dzimšanas diena datējas ar 11. gdsimtu, kad Sancho 
Fortunones de Arinzano īpašumā saražoja pirmos vīnus. 
19. gs. Arinzano īpašumā, par godu vīna darīšanas svētajam patronam San Martin 
de Tours, tika uzbūvēta kapela. 

1988. gadā īpašumā tika pārstādīti visi vīnogulāji un 21.gs sākumā Spānijas 
karalis un karaliene inaugurēja vīna darītavu, kura nu jau ir vairāk nekā 1000 
gadus veca un ražo brīnišķīgus vīnus, kuri tagad atrodami arī Latvijā. 
Vīna darītavas vīnogu lauki ir vairāk nekā 128 ha plaši, kopumā vīna darītavai 
pieder 355 ha zemes.

ARINZANO HACIENDA BLANCO PAGO DE ARÍNZANO
14.5% 0.75L

Vīns veidots no 100% Chardonnay šķirnes vīnogām. 
Tas tiek nogatavināts 12 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka 
mucās, no kurām 30% ir jaunās, bet 70% - viena gada vecas 
mucas.
Vīna buķetē jūtamas intensīvas citrusu notis, kokosrieksti, 
medus, žāvēti augļi- valrieksti un mandeles. Garša ir ļoti 
patīkama, zīdaina rakstura apveltīta un ar citrusaugļu 
niansēm. 
Vīnam piemīt ilga, noturīga un labi sabalansēta pēcgarša. 
Ieteicams baudīt atdzesētu 10-12°C temperatūrā.

ARINZANO HACIENDA TINTO D.O.  PAGO DE ARÍNZANO
14.5% 0.75L

Vīns veidots no 80% Tempranillo, 10% Merlot, 10% Cabernet 
Sauvignon vīnogu šķirnēm. Vīns tiek nogatavināts 14 mēnešus 
franču izcelsmes ozolkoka mucās, no kurām 40% ir jaunas, bet 
60% - viena gada vecas mucas. Vīna krasā ir spilgta, granāt 
sarkana. Tā aromātu buķete ir intensīva, kurā jūtamas melnās 
ogas, garšvielas, kanēlis, dūmi, grauzdēta kafija un lakrica. 
Garšas palete ir intensīva, piesātināta un pilnmiesīga. To 
paildina noturīga un ilga pēcgarša un izcils balanss, nobrieši 
un visai saldi tanīni. 
Vīnam piemīt izcils potenciāls uz nogatavināšanu. Variet to 
nogalbāt savos vīna pagarbos līdz pat 6 gadiem.
Ieteicas pasniegt 16-18°C temperatūrā un tas būs ideāls 
sabiedrotais pie gaļas ēdieniem, kā arī nogatavinātiem 
sieriem.
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ARÍNZANO LA CASONA TINTO D.O. PAGO DE ARÍNZANO
14% 0.75L

Arínzano La Casona ir komplekss, ļoti izteiksmīgs, elegants 
un harmonisks sausais sarkanvīns.  Vīns veidots no 75% 
Tempranillo un 25% Merlot šķirnes vīnogām. Nogatavināts 
14 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka mucāsm no krā 40% ir 
jaunas, bet 60% vienu gadu vecas ozolkoka mucas. 
Vīns ir apveltīts ar piesātinātu, dziļu, rubīnsarkanu krāsu. 
Aromātu buķetē jūtamas melno ogu, šokolādes, kanēļa, 
Havannas cigāru un ciedra koka nianses. Garšas palete ir 
apveltīta ar samtaini maigu un nedaudz saldenu garšu, ko 
papildina ilga un noturīga pēcgarša, kā arī dominē augļainais 
raksturs, pateicoties Temranillo vīnogu šķirnei, kam piemīt arī 
izcils nogatavināsānas potenciāls.   
Labs sabiedrotais pie liellopa, jēra gaļas ēdieniem, 
nogatavinātiem sieriem. Ieteicas pasniegt 16-18°C 
temperatūrā . 

ARÍNZANO GRAN VINO TINTO D.O. PAGO DE 
ARÍNZANO 14% 0.75L

Sauss sarkanvīns, kas veidots no 100% Tempranillo 
vīnogām.  Vīns tiek nogatavināts 14 mēnešus 
franču izcelsmes ozolkoka mucās, no kurām 50% ir 
jaunas mucas, bet otri 50% vienu gadu vecas.  
Vīna aromātu buķetē jūtamas izteiktas melno 
augļu, minerālu, tintes un dūmu nianses. Garšas 
palete ir pilnmiesīga un labi sabalansēta, ar izcilu 
struktūru apveltīta. 
Vīns ar patīkami maigu un ilgu pēcgaršu, ko 
papildina zīdaini tanīni. Ieteicas pasniegt 16-18°C 
temperatūrā  un tas būs izcils sabiedrotais pie 
liellopa un jēra gaļas ēdieniem. 
Vīnam piemīt izcils potenciāls un to var glabāt 
vairākus gadus vīna pagrabos. 

ARÍNZANO GRAN VINO BLANCO’ D.O. PAGO 
DE ARÍNZANO 14.5% 0.75L

Sauss baltvīns, kas veidots no 100% Chardonnay 
vīnogām. Vīns tiek nogatavināts 11 mēnešus 
franču izcelsmes ozolkoka mucās, no krām 70% 
ir jaunas, bet 30 % vienu gadu vecas ozlokoka 
mucas.
Vīnam piemīt bāla, zeltaini dzeltanena krāsa, 
ko nedaudz papildina olīvzaļas krāsas nianses. 
Aromātu palete ir intensīva un eleganta, un 
tai pat laikā visai kompleksa. Tā atklāj tādus 
aromātus kā citrusi, žāvēti augļi un mineralitātes 
nots pieskaņu. Garšas palete ir svaiga un izcili 
sabalansēta, ar ilgu un noturīgu pēcgaršu. 
Vīns labi saderēs ar vistas gaļas ēdieniem, 
viegliem salātiem.  Ieteicams pasniegt atdzesētu 
8-12°C temperatūrā.

ARINZANO HACIENDA ROSE
VIO VARIETAL 14% 0.75L

Vīns veidots no 100% Tempranillo vīnogām. 
Vīnam piemīt gaiša, bet tai pat laikā visai spilgta 
rozā krāsa. 
Aromātu buķetē jūtamas zemenes, rozā 
greipfrūts, baltie pipari, rožu ziedlapiņas. Garšas 
palete ir svaiga, eleganta un patīkama maiga, kas 
sakotnēji liekas visai krēmīga, bet tai pat laikā 
eleganti svaiga un noapaļota, ar zīdainu tekstūru. 
Baudiet šo lielisko rozā vīnu atdzesētu, 10-12°C 
temperatūrā. 
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FAUSTINO V RESERVA D.O.CA. RIOJA 
13.5% 0.75L

Sauss sarkanvīns, kas veidots no Tempranillo un pavisam nedaudz Mazuelo šķirnes vīnogām. 
Vīns tiek izturēts 18 mēneši Amerias izcelsmes ozolkoka mucās. 

Vīnam piemīt tīra, dzidra, ķiršu sarkana krāsa, kas atplaukst līdz pat marmora mirdzumam. 
Aromātu palete ir ļoti intensīva un labi sabalansēta. Integrē tādus aromātus kā saldenums no 
ozolkoku mucas un izteikti augļi.  

Patīkams un elegants vīns, izcili strukturēts vīns, ar ilgu un patīkamu pēcgaršu.  
 

BODEGAS FAUSTINO
 
“Bodegas Faustin” ir otra lielākā vīna darītava dārzu apjoma ziņā DOC Rioja reģionā, ar vairāk kā 650 ha vīna 
laiku.
Vīna dārzi atrodas tikai labākajos apvidos, ar plašāko un daudzveidīgāko vīna dārzu spektru Laguardia un Oyón 
reģionos. 
Zemes daudzveidība Rioja Alavesa reģionā ir pārsteidzoši plaša un daudzveidīga un tā ir augstas kvalitātes. 
Augsnē dominēs kaļķakmens un māls, papildina optimālais mikroklimats, kas nodrošina nemainīgi augstu 
kvalitāti vīnogu šķirnēm: Tempranillo, Graciano, Mazuelo un Viura.
Bodegas Faustino   - šis ir stāsts par ģimeni, par mantojumu!
Par mīlestību pret zemi un visu, ko viņi mīl un ir radījuši šīs mīlestības varā. 
Šodien Bodegas Faustino bauda starptautisku atzinību, kas tika iemantota caur gadiem un ir balstīta uz vairāk 
kā 150 gadu pieredzi vīnu ražošanā un izturēšanā, premiālu dzērienu segmentā.
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FAUSTINO I GRAN RESERVA
13.5% 0.75L

Faustino I ir visvairāk pārdotākais DOC Rioja Gran Reserva kvalifikācijas vīns 
visā pasaulē, sasniedzot 40% apjomu no visām pārdošanām kopumā šajā 
kategorijā. 

Exports uz tādām pasaules valstīm kā -  European Union, Switzerland, 
United States, Canada, Mexico, Russia, Australia, Indonesia, kā arī pavisam 
nesen uz China.
 
Sauss sarkanvīns, kas veidots no Graciano un Mazuelo šķirnes vīnogām, kas 
augušas īpašos Rioja vīna dārzos.  

Vīns tiek nogatavināts 26 mēnešus Franču un Amerikāņu izcelsmes ozolkoka 
mucās, kam seko vismaz 3 gadu nogatavināšana pudelēs. 
Vīns ar spilgtu, rubīnsarkanu krāsu.  Tas ir komplekss un elegants, kur 
dominē meža ogu un garšvielu aromāti. 
Patīkams un viegli baudāms vīns, ar ilgu un zīdainu pēcgaršu.  
 
Vīns tiek ražots tikai labākajos un izcilākajos ražas gados. 
Vīns pudelē pavada ilgāk laiku, nekā to prasa Rioja reģiona likumdošana.
Pārdošanā vīns nonāk tikai tad, kad ir sasniedzis savu optimālo un izcilāko 
garšas virsotni.
Faustino I tiek pīldīts unikālās, īpaši patentētās pudelēs. Īpašais pārklājums 
pasargā vīnu no liekiem saules stariem. 
 
2013. gadā žurnālā «Decanter» 2001. gada ražas vīns Faustino I Gran Reserva 
tika godalgots un nosaukts kā GADA VĪNS Nr. 1.
Vīns saņēma «97 Points» (19.5/20) no visiem 100 max iespējamiem 
punktiem no «Decanter Tasting Panel», kas ļāva vīnam iekļūt TOP reitingos 
kā «Masters of Wine».
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BODEGAS CAMPILLO

«Bodegas Campillo» ir prestiža un inovatīva vīna darītava, kas atrodas Laguardia vīna reģionā, Spānijas 
prestižākajā reģionā Rioja.

Vīna darītava tika radīta kā sapnis! Kā Chateau, ko ieskauj vīna dārzi no visām pusēm.
“Bodegas Campillo” tiek dibināta 1990. gadā, ko dibina Julio Faustino Martineza. Viņa vīzija: apvienot 
izcilas kvalitātes, tikai ar rokām novāktas vīnogas un arhitektūras šedevru, vīna darītavu, kas līdzinās 
Chateau, ko parasti Jūs varat atrast tikai kādā no Francijas ciemiem, Bordeaux apkaimē. 

Patiesībā vēsture aizsākās mazliet agrāk, 1978. gadā, kad dibinātājs sāka iepirkt zemi un veidot savas 
vīna dārzu saimniecības.
Finca Villa Lucía vīna dārzi, kas ieskauj vīna darītavu vai Bodega, sastāv no 50 hektāriem vīnogulāju, kur 
tiek kultivētas tādas vīnogu šķirnes, kā Tempranillo, Graciano, Cabernet Sauvignon un Viura. 

“Bodegas Campillo” arī kontrolē vēl 150 hektārus veco vīna dārzu Laguardia apkārtnē.
“Bodegas Campillo” vīni ir ar izcilu reputāciju, kas pārsteidz ivienu augstas klases vīna cienītāju.

Cenu kategorija un veidi ļauj piemeklēt katram klienta atbilstošu vīnu, sākot jau no vīns pa glāzei, kur 
ideāli iederēsies «El Nino de Campillo» sarkanvīns un tam jau seko dažāda ilguma izturētie sarkanvīni no 
Crianza līdz par Gran Reserva līmenim. 

CAMPILLO EL NINO RIOJA D.O.CA
14% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Spānijas. Vīns veidots no 100% Tempranillo šķirnes vīnogām, 
kas nogatavinātas 6 mēnešus jaunās amerikāņu izcelsmes ozolkoka mucās.
Vīnogas tiek kultivētas Rioja vīna reģionā.  Vīns ar tumšu, piesātinātu, purpursarkanu 
krāsu. Izteiksmīgs un elegants.  
Aromāti ir intensīvi,  kur dominēs ozolkoka pieskaņa, kā arī eleganti sarkano ogu 
aromāti, galvenokārt visas tumšās ogas. Svaigs un eleganti sabalansēts, noapaļots un 
ar ilgu pēcgaršu apveltīts sarkanvīns. Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā pie visa 
veida gaļas ēdieniem, grilētiem vai ceptiem kartupeļiem, tunča, dažādu veidu risotto 
vai makaroniem,  vidēji nogatavinātiem sieriem, ogu desertiem.
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CAMPILLO CRIANZA RIOJA D.O.CA
14% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Spānijas. Veidots no 100% Tempranillo šķirnes 
vīnogām, kas tiek kultivētas Rioja vīna reģionā.  
Vīns tiek nogatavināts 18 mēnešus ozolkoka mucās, kam seko 
papildus nogatavināšana pudelēs. 
Vīns ar tumšu, piesātinātu ķiršu sarkanu krāsu. Izteiksmīgs un 
elegants vīns, kur aromātu paletē dominēs svaigas ogas, saldeni 
maigas, nedaudz vaniļu atgādinošas aromātu nianses, kas vīnam 
piemīt no nogatavināšanas ozlokoka mucās. Patīkami sabalansēts 
sarkanvīns, ar ilgu, noturīgu pēcgaršu. 
Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā, ko var pasniegt pie dažāda 
veida gaļas ēdeniem, sēnēm, treknām zivīm, ka piem. tuncis vai 
menca, vidēji nogatavinātiem sieriem - Emmental vai Gruyere. 

CAMPILLO RESERVA ESPECILA 2011 D.O.CA
14.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Spānijas, veidots no Tempranillo, Graciano 
un nedaudz no citām, vietējās izcelsmes šķirnes vīnogām, kas tiek 
kultivētas Rioja vīna reģionā.
Vīns ar tumšu, piesātinātu un intensīvu, ķiršu sarkanu krāsu un 
izteiksmīgiem, nobriedušu sarkano ogu aromātiem, ko papildina 
garšvielu aromātu nianses. 
Piesātināts un elegants vīns, ar nobriedušu sarakano ogu un garšvielu 
aromātu pēcgaršu, kas veina otru papildina un izceļ, kam seko ilga un 
noturīga pēcgarša.  
Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā. Vīns būs izcils kompanjons 
pie visa veida sarkanās gaļas ēdieniem, grilētiem vai ceptiem 
kartupeļiem, sēnēm un vītinātas gaļas. 
Kā arī pie treknām zivīm, kā piem. tuncis vai menca, vidēji 
nogatavinātiem sieriem un ogu desertiem. 

CAMPILLO GRAN RESERVA 2009 D.O.CA 
14.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Spānijas, veidots no Tempranillo un Graciano 
šķirnes vīnogām, kas tiek kultivētas Rioja vīna reģionā. Vīns tiek 
nogatavināts 30 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka mucās, kam 
seko nogatavināšana pudelēs.
Vīns ar tumšu, piesātinātu un intensīvu, ķiršu sarkanu krāsu. Tam 
piemīt bagātīgs aromāts, kurā dominē nogatavojušies augļi, kas 
harmoniski apvienojas ar vaniļas un lakricas aromātu niansēm. 
Piesātināts un elegants vīns, kas pārsteidz ar savu plašo un eleganto 
aromātu un garšas paleti, ilgu un noturīgu pēcgaršu.  
Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā. Vīns būs izcils kompanjons 
pie visa veida sarkanās gaļas ēdieniem, grilētiem vai ceptiem 
kartupeļiem, sēnēm un vītinātas gaļas. 
Kā arī pie treknām zivīm, kā piem. tuncis vai menca, vidēji 
nogatavinātiem sieriem Emmental vai Gruyere.
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BODEGAS PORTIA 

Portia ir vienīgā vīna darītava pasaulē, ko izstrādājis slavenais un prestižais britu arhitekts 
Sir Norman Foster. Gaisma, doma un dvēsele – tā ir arhitektūras ikona vīna pasaulē.

Izmantojot tēraudu, koksni, betonu un stiklu, tā dizains apvieno materiālu un formu 
līdzsvaru, arhitektūru un ainavu, zemes un debesis. Bodegas Portia - simbols un drošība.

Bodegas Portia tika atklāta 2010. gada okobrī. Tās izveidošana process bija lēns, kas īstenoja 
ideju, izveidojot pamatu, lai tas varētu noturēties gaisā. Šeit no zemes izveidojas patvērums, 
biotops un priekšā vīna lauki. Tās iespaidīgais aspekts un arhitektūra lieliski atbilst raksturu 
gabātiem un spilgtas personisnības apveltītiem vīniem, kas izgatavoti modernā stilā. 

Vīnu spektrs kopumā rada jaudīga, bagāta un eleganta vīna raksturu un stilu.

Vīna dārzi ir mūsu vīnu izcelsme. Bodegas Portia pieder 160 hektāriem Roa, Gumiel de Izán, 
Villanueva un Gumiel del Mercado vīnu apgabalos, Ribera del Duero sirdī.
Zeme ir būtība, zeme, kurā ir mūsu vīni iegūst temperamentu un personību. Vīniem ir 
spēcīgs aromāts un vīna saranā krāsa ir apveltīta ar violetu nokrāsu.

Garšas palete ir meaprakstāma un maiga, ko ietekmē visai skarbie laika apstākļi, kur rudens 
un pat pavasaris var būt ar salām, kā arī skarbas, ilgas ziemas
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PORTIA VERDEJO 2017 RUDEA D.O. DUERO
13% 0.75L

Sausais baltvīns, veidots no 100% Verdejo šķirnes vīnogām.  
Vīnogas tiek kultivētas Rueda vīna reģionā, Spānijā. 
Vīns ar elegantu, zeltaini dzeltenu kāsu, izteiksmīgi 
augļainiem aromātiem, kur īpaši tiek izceltas tādas aromātu 
nianses kā - persiki, tropiskie augļi, citruss. Smalks un 
elegants vīns. 
Ieteicams pasniegt  9-10°C temperatūrā.

PORTIA ROBLE 2016 RIBERA DEL DUERO
13.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns, veidots no 100% Tempranillo šķirnes vīnogām, kas 
nogatavinātas 4 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka mucās.
Vīnogas tiek kultivētas Ribera del Duero vīna reģionā, Spānijā.  Vīns ir 
apveltīts ar tumšu, piesātināti sarkanu krāsu. Izteiksmīgs un elegants vīns, 
kur aromātos būs jaušamas nedaudz dūmu aromātu nianses pateicotie 
nogatavināšanai ozolkoka mucās, bet tai pat laikā vīnu papildina svaigu 
ogu aromāti. Labi strukturēts vīns ar elegantiem tanīniem. 
Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā, pie jebkura veda gaļas 
ēdieniem, grilētiem vai ceptiem kartupeļiem, sēnēm un vīinātas gaļas. 
Izcils kompanjons arī pie taukainām zivīm, kā piem. tuncis vai menca. 
Vidēji nogatavinātiem sieriem, dažāda veida risotto, makaroniem un arī 
pie augļu desertiem. 

PORTIA CRIANZA 2015 RIBERA DEL DUERO
14.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns, veidots no 100% Tempranillo šķirnes vīnogām. 
Vīns tiek nogatavināts 10 mēnešus franču un 3 mēnešus amerikāņu 
izcelsmes ozolkoka mucās. Vīnogas tiek kultivētas Ribera del Duero vīna 
reģionā, Spānijā.  Tas ir vīns ar tumšu, piesātinātu, ķiršu sarkanu krāsu. 
Izteiksmīgs un spēcīga rakstura apveltīts vīns, kur aromātos dominēs 
nobriedušas sarkanās ogas, vaniļas un viegli grauzdētas maizes aromātu 
nianses. Kopumā vīns ir pilnmiesīgs, ar elegantiem tanīniem apveltīts 
un patīkamu skābuma līmeni.    
Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā, pie visa veida gaļas ēdieniem, 
senēm, treknām zivīm, kā piem. tuncis un menca, vidēji nobriedušiem 
sieriem, kā piem. emmentals vai gruyere.
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BODEGAS L AN 
/SPĀNIJA, RIOJA & RUEDA/

Bodegas LAN vīna darītava atrodas Spānijā, Rioja reģionā.Spānijas vīni ir ļoti plaši 
pazīstami un Rioja ir vārds, no kura tad arī parasti sākās labāko Spānijas vīnu apraksts. 
Riojas reģions ir uzskatāms par  vienu no prestižākajiem Spānijas vīna reģioniem.

Bodegas LAN vīna darītavas nosaukuma atšifrējums:  L  Logroño  A  Álava  N  Navarra

Logroño, Álava un Navarra ir vēsturiskas Rioja provinces. Vārds apliecina vīnu izcelsmi, 
piederību reģionam un izcilu kvalitāti.

Vīna darītava, kas dibināta 1860. gadā, Rias Baixas reģionā. Santiago Ruiz ir pirmais, 
kas Gallīcijā uzsāk vīna etiķešu izstrādi. 

Vīna namam pieder 38 ha vīna dārzu ar unikālu mikroklimatu, Atlantijas okeāna un 
Mino upes ietekmi. Vīna dārzos tiek audzētas tikai vietējās vīnogu šķirnes un galvenā 
no tām ir Albarinio. 
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LAN CRIANZA TINTO RIOJA DO
14% 0.75L

Vīnoga: 100% Tempranillo
Sauss sarkanvīns. Nogatavināts Amerikas un franču ozolkoka mucās 12 
mēnešus, kam seko dažu mēnešu nogatavināšana pudelēs. Labi sabalansēts 
vīns ar ilgstošu pēcgaršu. Labi sader ar uzkodām, mājputnu gaļu, makaroniem 
un sieru. Pasniegt 16-18°C temperatūrā.

LAN RESERVA TINTO RIOJA DOC
13.5% 0.75L

Vīnogas: 80% Tempranillo, 10% Garnacha un 10% Mazuelo
Sauss sarkanvīns. Nogatavināts Amerikas un franču ozolkoka mucās 12 
mēnešus, kam seko 24 mēnešu nogatavināšana pudelēs. Pilnīgs vīns ar 
daudzām garšas nokrāsām un patīkamu pēcgaršu. Labi sader ar sautētas gaļas 
ēdieniem, medījumiem, zivīm un sieriem. Pasniegt 17-19°C temperatūrā.

LAN GRAN RESERVA TINTO
14% 0.75L

Vīnogas: 80% Tempranillo, 10% Mazuelo, 10% Garnacha
Sauss sarkanvīns. Nogatavināts Amerikas un franču ozolkoka mucās 24 
mēnešus, kam seko 36 mēnešu nogatavināšana pudelēs.  Vīna buķete ir bagāta 
ar sarkano augļu aromātiem. Labi sabalansēts vīns ar stipru, ilgu un pilnīgu 
pēcgaršu. Ieteicams pasniegt pie gaļas ēdieniem un nobrieduša siera. Pasniegt 
17-19°C temperatūrā.
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MARQUES DE BURGOS
CRIANZA RIBERA DEL DUERO D.O.

13.5% 0.75L
 

Sauss, patīkams un viegli baudāms sarkanvīns, kas veidots no 100% Tempranillo, slavenākās 
Spānijas vīnogu šķirnes.
Vīns tiek izturēts 14 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka mucās, kam seko nogatavināšana 12 
mēnešus pudelēs. Tikai tad vīns sasniedz savus cienītājus. 
Tas patīkami pārsteidz ar spilgtu, kiršu sarkanu krāsu. Aromāti ir bagāti ar sarkanajām ogām, 
ko papildina ozolkoka pieskaņa, kas izpaužas kā lakricas, fenheļa un vaniļas aromāti. Neliela 
pieskaņa no šokolādes un kafijas. 
Baudiet vīnu pie dažāda veida gaļas ēdieniem, sautējumiem, nogatavinātiem sieriem. 
Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.

SPĀNIJA ИСПАНИЯ

MARQUES DE BURGOS

Bodegas LAN motivācija paplašināties citos Spānijas reģionos, noveda pie Marqués de 
Burgos projekta Ribera de Duero vīna reģionā. 

Pēc ļoti visaptverošas meklēšanas starp dažādām apelācijām, Quintana del Pidio ciemats 
tika izvēlēts kā labākais, jo tajā ir ļoti liela daļa ļoti veco vīnogulāju, kas vislabāk atspoguļo šī 
reģiona vīnogu patieso raksturu. Šīs senās vīnogas spēj saražot ļoti zemu ražu (apmēram trīs 
tonnas uz hektāru), radot vīnus ar izteikti koncentrētu raksturu, intensīvu krāsu un gludiem 
tanīniem.

Atrodas Spānijas ziemeļos, uz rietumiem no Rioja vīna reģiona. Ribera del Duero ir pārsvarā 
sarkanvīna ražošanas reģions, kas atrodas Duero upes ieleju un bauda tās ietekmi. Šeit vīna 
dārzus veido augsnes maisījums:  smiltis, grants, šindelis un kvarcs, un katrs augsnes veids 
atstāj savu ietekmi un veicina vīna dažādo un unikālo garšu veidošanos.

Vīnogu atlases process ir viens no svarīgākajiem faktoriem šo jauno Marques de Burgos vīna 
ražošanā un tā personības definīcijas pamatā.
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MARQUES DE BURGOS
ROBLE RIBERA DEL DUERO D.O.

13.5% 0.75L

Sauss, patīkams un viegli baudāms sarkanvīns, kas veidots no 100% Tempranillo, slavenākās 
Spānijas vīnogu šķirnes.
Vīns tiek izturēts 6 mēnešus amerikāņu un franču izcelsmes ozolkoka mucās, kam seko 
nogatavināšana 10 mēnešus pudelēs. Tikai tad vīns sasniedz savus cienītājus. 
Vīns ar intensīvu, ķiršu sarkanu krāsu, ko papildina purpura pieskaņa. Aromāti pauž 
nobriedušu sarkano ogu nianses – upenes, avenes, kas tiek papildinātas ar lakricas un 
vaniļas nots pieskaņu. 
Baudiet vīnu ar dažāda veida gaļas uzkodām, pastu un sautējumiem.
Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.

MARQUES DE BURGOS
CRIANZA RIBERA DEL DUERO D.O.

13.5% 0.75L
 

Sauss, patīkams un viegli baudāms sarkanvīns, kas veidots no 100% Tempranillo, slavenākās 
Spānijas vīnogu šķirnes.
Vīns tiek izturēts 14 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka mucās, kam seko nogatavināšana 12 
mēnešus pudelēs. Tikai tad vīns sasniedz savus cienītājus. 
Tas patīkami pārsteidz ar spilgtu, kiršu sarkanu krāsu. Aromāti ir bagāti ar sarkanajām ogām, 
ko papildina ozolkoka pieskaņa, kas izpaužas kā lakricas, fenheļa un vaniļas aromāti. Neliela 
pieskaņa no šokolādes un kafijas. 
Baudiet vīnu pie dažāda veida gaļas ēdieniem, sautējumiem, nogatavinātiem sieriem. 
Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.

SPĀNIJA ИСПАНИЯ
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DUQUESA DE VALLADOLID, RUEDA  0.75L

Vīnoga: 100% Verdejo  /populārākā Spānijas baltā vīnogu šķirne

DUQUESA tulkojumā nozīmē HERCOGIENE. CEPURES uz etiķetes raksturo Hercogienes Viktorijas 
laikus (Anglija 1830-1860. gads). 

Galvenās tendences: ziedi, rotas, gaismas krāsu spēle un elegantas formas. Tieši tāpat kā  vīnogu 
šķirnei Verdejo, kas ir ļoti bagāta ar aromātiem – zaļas zāles un ziedu aromātu pieskārieni, tropu 
augļu aromātu notis. Maigs un izcili sabalansēts vīns.

SANTIAGO RUIZ  0.75L
Vīnogas: 70% Albarino, 15% Loureiro, 10% Cailo white, 5% Treixadura un Godello

Sauss baltvīns. Ļoti aromātisks vīns, ar izteiktām augļu niansēm, ko papildina piparmētru, lauru 
un mineralitātes notis. Labi sabalansēts, ar patīkamu pēcgaršu. Ideāls gan kā aperitīvs, gan arī kā 
kompanjons pie zivju ēdieniem un uzkodām. Pasniegt atdzesētu 10-11°C temperatūrā.

Santiago Ruiz etiķetes stāsts:
„Sekojot unikālajai vīna darītavas vēsturei, tikpat aizrautīgs ir šīs etiķetes stāsts. Santiago Ruiz 
meita Isabella savas kāzas vēlējās nosvinēt tēva mājas, vīna darītavā un nolēma un nelielas lapas 
uzzīmēt karti viesiem, lai tiem vieglāk būtu atrast pareizo ceļu. Tiklīdz tēvs ieraudzīja mazo karti, 
tā uzreiz saprata, ka šī būs fināla versija etiķetei. Viņš pievienoja savu vārdu: Santiago Ruiz un 
nodrukāja etiķeti”
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LAN A MANO TINTO  0.75L
Vīnogas: 85% Tempranillo, 10% Mazuelo un 5% GracianoSausais sarkanvīns, kas tiek ražots ierobežotā daudzumā no 
stingri atlasītām vīnogām. Vīnogas, kas augušas atsevišķā vīna dārzā „Pago El Rincon”, kas atrodas Rioja subreģionā 
„Pago El Rinco”. Vīnogulāju vecums no 35 gadi un vīnogas tiek novāktas tikai ar rokām, rūpīgi tās atlasot. Vīns 
tiek nogatavināts 6 mēnešus franču un Slovēnijas ozolkoka mucās. Buķetē ir gatavo augļu nianses, ko papildina 
mineralitāte. Šis vīns nav dzidrināts un filtrēts, tāpēc pudelē var veidoties nelielas nogulsnes. Pirms pasniegšanas ir 
ieteicams vīnu dekantēt.
Pasniegt 17-19°C temperatūrā pie gaļas un asajiem ēdieniem un pie desertiem.

LAN CULMEN RESERVA DOC  0.75L
Vīnogas: 85% Tempranillo un 15% GracianoSausais sarkanvīns, kas tiek ražots ierobežotā daudzumā no stingri 
atlasītām vīnogām. Vīnogas, kas augušas atsevišķā vīna dārzā „Vina Lanciano”, kas atrodas Rioja subreģionā „Pago 
El Rinco”. Vīnogulāju vecums no 40 līdz 60 gadi un vīnogas tiek novāktas tikai ar rokām, rūpīgi tās atlasot. Vīns tiek 
nogatavināts 22 mēnešus jaunās franču ozolkoka mucās, no Tronçaise and Allier mežiem, kam seko 24 mēnešu 
nogatavināšana pudelēs.
Aromātā ir gatavo augļu nianses, ko papildina pikantas notis. Vīnu ir ieteicams vīnu atvērt stundu pirms tā baudīšanas. 
Pasniegt 17-19°C temperatūrā. Būs ideāls kompanjons pie sarkanās gaļas ēdieniem, sautējumiem un medījumiem.

BODEGAS LAN - 12 CRIANZA RIOJA D.O.C 0.75L
Šis ir ļoti īpašs vīns "Bodegas LAN" vīna darītavai. Tas ir kā simbols un tai pat laikā kā cieņa un apliecinājums 
"Bodegas LAN" vīndariem. Tā ir tikai viena noteikta tērauda tvertne, ar numuru 12, kurā tiek glabāts ļoti īpašs 
vīns. Tas tiek veidots no 100% Tempranillo vīnogu šķirnes, kas ir Spānijas lepnums. Vīnogas tiek audzētas divos 
unikālos un pavisam nelielos vīna dārzos. Viens no tiem ir ar 28 gadus veciem vīnogulājiem, 2.5 ha neliels "El Cortio" 
(Rioja Alta) vīna dārzs un otrs ar 25 gadus veciem vīnogulājiem, 5.5 ha liels "Haro" (Roja Alta) vīna dārzs. Vīns tiek 
nogatavināts 12 mēnešus amerikāņu un franču izcelsmes ozolkoka mucās un papildus tam 12 mēnešus tas pavada 
pudelēs.Tikai tad vīns ir gatavs priecēt savus cienītājus, paužot savu patieso raksturu. Tam piemīt intensīva, ķiršu 
sarkana krāsa, ko papildina violetas krāsas noskaņa. Aromāti ir bagāti ar sarkanajām ogām, kā arī lakricas aromātu, 
kas ir tik tipisks Tempranillo vīnogai. Tai pat laikā aromātu papildina kakao un vijolīšu ziedu aromāti. Noapaļots un 
zīdaina rakstura vīns, kur garšas palete dominēs lakrica un melnie pipari.Izbaudiet vīnu kopā ar grilētu cūkgaļu, 
kūpinātu un uz barbekjū pagatavotu gaļu, grilētem dārzeņiem un sautējumiem.
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MARCHESI DE FRESCOBALDI

Vīna nams ir viens no senākajiem Itālijā, kam ir vairāk kā 700 gadu sena un bagāta 
vīna darīšanas pieredze un vēsture. Šobrīd tā ir jau 13 paaudze, kas pārvalda vīna 
namu.

Vīna nams tika dibināts Florences pilsētas apkaimē. Vīna darīšanas pirmsākumi 
Frescobaldi ģimenei tiek dokumentēti ar 1300. gadu, vēsturiskajā Tenuta di 
Castiglioni reģionā, Toskānā. Jau kopš pašiem pirmsākumiem ģimene ļoti lielu 
nozīmi piešķir vīna kvalitātei un tā izcelsmei.

Kopš 1400. gada sākuma tā laika slavenākie mākslinieki Donatello un Michelozzo 
Michelozzi bija kļuvuši par patstāvīgiem Marchesi de Frescobaldi klientiem. 
Gadsimtu vēlāk Marchesi de Frescobaldi ģimenes vīni jau tika pasniegti Anglijas 
karalistē!
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CASTELLO DI NIPOZZANO 
Vīna nams ir izvietots Chianti Rufina vīna reģionā, 
25 km uz austrumiem no Florences pilsētas, 
Toskānas reģionā. Šis vīna nams ir viens no 
Frescobaldi ģimenes vēsturiskajiem vīna namiem, 
kas ir piederējis ģimenei. Vīna dārzi, ar tās īpašo 
un unikālo augsni piešķir ikvienam vīnam īpašu 
un neatkārtojamu raksturu, kam ir ļoti liels 
potenciālas uz nogatavināšanu. 

FRESCOBALDI NIPOZZANO RISERVA
Chianti Rufina Riserva DOCG

13.5% 0.375L 0.75L  
Komplekts ar 2 pudelē,  un glāzēm 

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas veidots 
galvenokārt no Sangiovese un nedaudz Malvasia 
Nera, Colorino, Merlot un Cabernet Sauvignon 
šķirnes vīnogām, Toskānas reģionā. Vēsturiski vīns 
tiek veidots cietokšņa “Castello Niozzano” apvidū, 
kas ataino patieso Toskānas vīnu stilu. Vīns ir 
rubīnsarkanā krāsā, tā buķete ir bagāta ar plūmju 
un upeņu aromātiem, kanēļa un krustnagliņu 
notīm. Ieteicams pasniegt 18-20°C temperatūrā, 
pie ēdieniem.

FRESCOBALDI NIPOZZANO  VECCHIE VITI
Chianti Rufina Riserva DOCG

14.5% 0.75L & 15L  

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas galvenokārt 
veidots no Sangiovese un nedaudz no Malvasia 
Nera, Colorino un Canaiolo šķirnes vīnogām. 
“Frescobaldi” ģimene ir īpaši izvēlējusies atsevišķu 
vīna dārzu, kur vīnogulāji sevišķi veci un vīnogas 
ir ļoti kompleksas. Tā ir kā tradīcija, kad ģimene 
veido savu īpašo kolekciju katram ģimenes 
loceklim.  Vīns tiek nogatavināts 24 mēnešus 
lielās ozolkoka mucās, ievērojot Toskānas apvidus 
tradīcijas. Vīns ir bagāts un elegants. Ieteicams 
pasniegt 18-20°C temperatūrā, pie dažāda veida 
sarkanās gaļas ēdieniem, jo īpaši pie meža gaļas 
ēdieniem.

FRESCOBALDI MONTESODI
Toscana IGT
14.5% 0.75L

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas veidots no 100% 
Sangiovese šķirnes vīnogām, Toskānas reģionā. 
Vīnogulāji ir stādīti 1974. gadā klasificētāGrand 
Cru vīna dārzā, kas atrodas 400 m virs jūras līmeņa. 
Vīns tiek veidots tikai izcilākajos ražas gados, jo 
tieši Montesodi pauž izcilāko Sangiovese vīnogu 
šķirnes raksturu. Tiek nogatavināts 18 mēnešus 
franču un amerikāņu izcelsmes lielās ozolkoka 
mucās, kam seko 6 mēnešu nogatavināšana 
pudelēs. Ieteicams pasniegt 18-20°C temperatūrā, 
pie grilētiem sarkanās gaļas ēdieniem. 

FRESCOBALDI MORMORETO 
Toscana IGT 

14.5% 0.75L & dāvanu komplekts

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas galvenokārt 
veidots no Cabernet Sauvignnon, Cabernet 
Franc, Sangiovese un pavisam nedaudz no 
Petit Verdot šķirnes vīnogām. Tas ir īpašs Grand 
Cru klases vīna dārzs “Mormoreto”, kas tika 
klasificēts. 1976. gadā. Vīnogulāji ir vairāk kā 150 
gadus veci un vīns tiek veidots tikai labākajos 
ražas gados.  Mormoreto vīns ar dziļu un bagātu 
raksturu, tas tiek nogatavināts 24 mēnešus neliela 
izmēra ozolkoka mucās, kam seko 6 mēnešu 
nogatavināšana pudelēs. Ieteicams pasniegt 18-
20°C temperatūrā, pie spēcīga rakstura sarkanās 
gaļas ēdieniem, nogatavinātiem sieriem. 
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CASTELLO DI POMINO

Vīna dārzi atrodas 35 km uz austrumiem no 
Florences pilsētas. Tie ir izvietoti daļēji Apenīnu 
kalnos – Tuscan-Emilia, starp 400 līdz 750 m virs 
jūras līmeņa un ir tikai 108 ha lieli. Šajā unikālajā 
vietā tiek audzētas Francijas izcilākās vīnogas 
– Chardonnay un Pinot Noir, līdzīgi kā tas ir 
Burgundijā, Francijā.  

POMINO BIANCO, 
POMINO BIANCO DOC

13% 0.75L

Baltvīns no Chardonnay un Pinot Bianco šķirnes 
vīnogām, ražots Toskānas reģionā. Vīna buķete 
ir bagāta ar augļu un bumbieru aromātiem. Labi 
sabalansēts vīns ar nelielu skābuma niansi. 
Ieteicams pasniegt 8-20°C temperatūrā.

POMINO PINOT NERO,  
POMINO PINOT NOIR 

12,5% 0.75L

Pomino Pinot Noir pārsteidz ar patīkamu eleganci. 
Vīns pārsteigs ar elegantu tumšo ķiršu un meža 
zemeņu aromātiem, ko papildinās saldās vijolītes.  
Tam piemīt briljant sarkana krāsa, kompleksa 
un tai pat laika eleganta garšas palete, izceļot 
sarkanās ogas un nedaudz svaigas piparmētras. 
Pēcgaršā uzvirmos nedaudz trītas ādas smarža, 
šokolādes un kafijas nianses. Tanīni ir zīdaini un 
maigi. Ieteicams pasniegt 10-11°C 

FRESCOBALDI CASTELLO DI POMINO   
VINSANTO BIANCO,

POMINO VINSANTO DOC
14.5% 0.75L

Zeltains baltvīns, deserta vīns no Chardonnay un 
Pinot Bianco šķirnes vīnogām, ražots Toskānas 
reģionā. Vīna buķetē ir jūtami tropisko augļu 
un bumbieru aromāti. Labi sabalansēts vīns ar 
nelielu skābuma niansi. Ieteicams pasniegt 8-10°C 
temperatūrā.

FRESCOBALDI BENEFIZIO BIANCO   
CHARDONNAY, POMINO BIANCO DOC. 

13.5% 0.75L

Baltvīns no Chardonnay un Pinot Bianco šķirnes 
vīnogām, ražots Toskānā. Vīna elegantā buķete 
ir bagāta ar izteiktiem ābolu, bumbieru, persiku 
un banānu aromātiem, nedaudz jūtami arī 
maijpuķīšu un vilkābeles aromāti. Vīns ir gaišā 
salmu dzeltenā. Ieteicams pasniegt kā aperitīvu, 
pie veģetārajām antipastām, ar zivju steikiem/
filejām īpaši ar lasi. Ieteicams pasniegt 8-10°C 
temperatūrā.
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TENUTA DI CASTIGLIONI

Castiglioni vīna nams ir Frescobaldi ģimenes vecākais, 
ar tam piederošajiem vīna dārziem. Datēts jau ar 11. 
gs. Vīna dārzi atrodas 20 km uz dienvidrietumiem 
no Florences pilsētas, Val di Pesa apvidū, kur kopējā 
platība ir 513 ha, no kuriem 152 ha ir vīna dārzi. 

FRESCOBALDI CASTIGLIONI CHIANTI ROSSO, 
CHIANTI DOCG

14% 0.75L

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns no Sangiovese un Merlot 
šķirnes vīnogām. Vīns tiek nogatavināts 6 mēnešus ozolkoka 
mucās, kam seko nogatavināšana 1 mēnešus pudelēs. Vīns 
ir rubīnsarkanā krāsā, tā buķete ir bagāta ar ķiršu un plūmju 
aromātiem, garšvielu niansēm. Labi sabalansēts vīns ar 
izsmalcinātu garšu. 

FRESCOBALDI TENUTA DI 
CASTIGLIONI ROSSO, TOSCANA IGT 14% 0.75L

14% 0.75L

Sarkanvīns no Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 
un Sangiovese šķirnes vīnogām. Vīns tiek nogatavināts 12 
mēnešus ozolkoka mucās, kam seko nogatavināšana 2 
mēnešus pudelēs. Labi sabalansēts vīns ar izsmalcinātu 
garšu. Vīna buķete ir bagāta ar kanēļa, vaniļas, piparmētras 
un krustnagliņu aromātiem. 

FRESCOBALDI GIRAMONTE ROSSO, 
TOSCANA IGT
14.5% 0.75L

Sarkanvīns no Merlot un Sangiovese šķirnes vīnogām. 
Vīns tiek nogatavināts 16 mēnešus ozolkoka mucās, 
kam seko nogatavināšana 6 mēnešus pudelēs. Labi 
sabalansēts vīns rubīnsarkanā krāsā. Vīna buķete ir 
bagāta ar kazeņu un plūmju aromātiem. Ieteicams 
pasniegt pie cepeša, grilētas gaļas, sautētas liellopu 
gaļas un barbekjū. 
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TENUTA DI CASTELGIOCONDO

Castelgiocondo vīna dārzi ir izvietoti Montalcino 
reģionā, kur vīna dārzi atrodas no 180 m līdz pat 400 
m virs jūras līmeņa. Ideālie augšanas apstākļi garantē 
izcilu rezultātu, radot kompleksus, aromātiskus, 
piesātinātus un bagātīgus vīnus.  

FRESCOBALDICAMPO AI SASSI ROSSO,
ROSSO DI MONTALCINO DOC

14.5% 0.75L

Sauss sarkanvīns no 100% Sangiovese 
šķirnes vīnogas, ražots Toskānas reģionā. 
Vīns tiek nogatavināts 12 mēnešus ozolkoka 
mucās, kam seko 4 mēneša nogatavināšana 
pudelēs.  Labi sabalansēts, rubīnsarkans 
vīns. Vīna buķete ir bagāta ar plūmju un ķiršu 
aromātiem, jūtamu tabakas nots pieskaņa. 
Ieteicams pasniegt no 18-20°C 

FRESCOBALDI  CASTELGIOCONDO ROSSO,
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 

14.5% 0.75L
 
Sausais sarkanvīns no Sangiovese šķirnes vīnogas.  
Vīns tiek nogatavināts 12 mēnešus mazās ozolkoka 
mucās, kam seko nogatavināšana lielajās ozolkoka 
mucās 18 mēneši un 4 mēneši pudelēs. Spilgtas rubīna 
sarkanas krāsas vīns.  Vīnā ir jūtams nobriedušu 
augļu aromāts, ar ķiršu un plūmju niansēm. Tas ir 
lieliski sabalansēts un strukturēts vīns, ar elegantiem 
tanīniem. Pēcgaršā ir jūtamas garšvielas ar melno 
piparu, kanēļa un tabakas lapu pieskaņu. Pasniegt pie 
sarkanās gaļas, medījumiem vai izturētiem sieriem. 
Ieteicams pasniegt no 18-20°C temperatūrā.

FRESCOBALDI LAMAIONE ROSSO,
TOSCANA IGT

14% 0.75L 

Sauss sarkanvīns,  kas izgatavots no 100% Merlot 
vīnogu šķirnes, kas augušas nelielā vīna dārzā (12 
ha) Castel Giocondo, Montalcino reģionā. Vīns ir 
nogatavināts 24 mēnešus jaunās franču ozolkoka 
mucās, kam seko 12 mēnešu nogatavināšana pudelēs. 
Tam piemīt izcila rubīnsarkana, piesātināta krāsa, 
intensīvi un spēcīgi aromāti. Tādi kā ingvera, melleņu 
ievārījuma, maizes, vaniļas un kakao aromātu notis, 
ko papildina darvas un lakricas aromāti. Garšā jūtami 
izteikti tanīni, ilgu un noturīgu pēcgarša. Ieteicams 
pasniegt no 18-20°C temperatūrā.

FRESCOBALDICASTELGIOCONDO RISERVA ROSSO,  
BRUNELLO DI MONTALCINO DOC

14% 0.75L
 
Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no 100% Sangiovese 
šķirnes vīnogas. Vīns tiek nogatavināts 24 mēnešus 
mazās ozolkoka mucās, kam seko nogatavināšana lielajās 
ozolkoka mucās 12 mēneši un 6 mēneši pudelēs.Spilgtas 
rubīnsarkanas krāsas vīns. Bagāts, vairākslāņu aromāts ar 
mentola niansēm un tumši sarkano ogu piegaršu. Vīns ir 
lieliski sabalansēts, ar tanīniem, labi strukturēts. Pēcgaršā 
ir jūtamas garšvielas ar melno piparu, kanēļa un tabakas 
lapu mājienu. Pasniegt pie sarkanās gaļas, medījumiem 
vai izturētiem sieriem. Ieteicams pasniegt no 18-20°C 
temperatūrā.
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FRESCOBALDI REMOLE ROSATO, 
TOSCANA IGT

11.5% 0.75L

Sauss rozā vīns no 100% Merlot šķirnes vīnogas, kas 
augušas Toskānas reģionā. Vīns ar kristāldzidru, 
bāli rozā krāsu. Aromātu palete atklāj aveņu un 
nedaudz svaigu ķiršu aromātu nianses. Garšas 
palete ir noapaļota maiga, labi sabalansēta, ar 
elegantu skābuma līmeni. Izbaudiet vīnu gan 
kā aperitīvu, gan kā kompanjonu pie zivju vai 
veģetārajiem ēdieniem. Ieteicams baudīt no 9-10° 
C temperatūrā.

FRESCOBALDI REMOLE ROSSO,  
TOSCANA IGT

12% 0.75L

Sauss sarkanvīns no Sangiovese un Cabernet 
šķirnes vīnogām, kas augušas Toskānas reģionā. 
Vīns tiek nogatavināts 4 mēnešus ozolkoka mucās, 
kam seko 2 mēnešu nogatavināšana pudelēs. 
Purpursarkanā vīna buķete ir bagāta ar ķiršu un 
zemeņu aromātiem, pikantu melno piparu niansi. 
Ieteicams baudīt no 17-18° C temperatūrā.

FRESCOBALDI PATER SANGIOVESE ROSSO,
SANGIOVESE TOSCANA IGT 

12.5% 0.75L

Sauss sarkanvīns no 100% Sangiovese šķirnes 
vīnogas, kas augušas Toskānas reģionā. Vīns tiek 
nogatavināts 3 mēnešus ozolkoka mucās, kam seko 
3 mēnešu nogatavināšana pudelēs. Labi sabalansēts 
vīns rubīnsarkanā krāsā ar pikantu garšvielu toņiem, 
bagātīgu un izteiksmīgu garšu. Vīna buķete ir bagāta 
ar zemeņu, kazeņu un ķiršu aromātiem. Ieteicams 
baudīt no 17-18° C temperatūrā

FRESCOBALDI ALBIZZIA CHARDONNAY, 
CHARDONNAY TOSCANA IGT

12.5% 0.75L

Sauss baltvīns no 100% Chardonnay šķirnes 
vīnogas, kas augušas Toskānas reģionā. Skaista 
zeltaina krāsa ar apburošu dzirkstījumu. Buķete 
ir bagāta ar svaigu citrusu, persiku, bumbieru un 
piparmētras aromātiem. Jutekliska un samtaina 
garša. Ieteicams baudīt no 9-10° C temperatūrā.
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FRESCOBALDI GORGONA
12.5% 0.75L

GORGONA sala – tā ir mazākā sala, kas atrodas Toskānas arhipelāgā un kopš 1896. gada 
tā ir bijusi atvērta tipa soda kolonija.

Kalnainā sala kādreiz galvenokārt bija vieta vientuļniekiem un mūkiem. Šodien salā ir 
iekārtota atvērta tipa soda kolonija, kur ieslodzītie var brīvi pārvietoties, kā arī strādāt 
un apgūt jaunas profesijas, kas palīdzētu viņiem atjaunot savu statusu sabiedrībā pēc 
soda izciešanas.

Gorgona unn Frescobaldi – šis projekts ir dzimis, pateicoties Frescobaldi ģimenes 
sadarbībai ar GORGONA Soda institūtu.

Frescobaldi agronomi un vīndari ir strādājuši kopā ar ieslodzītajiem kopš 2011. gada, 
piedāvājot viņiem iemaņas vīnogu audzēšanā un vīna darīšanā, kuras viņi varēs 
izmantot, lai izveidotu jaunu nākotni.

GORGONA vīna garša un tās burvība.

GORGONA Costa Toscana IGT vīns nāk no maza vīna dārza, kur tiek audzētas tikai 
vietējās izcelsmes vīnogu šķirnes - Vermentino un Ansonica, kas tika iestādītas 1999. 
gadā un tikai tajā salas daļā, kas tiek pasargāta no spēcīgajiem jūras vējiem. Vīna dārzs 
tiek klasificēts kā bioloģiski audzēts vīna dārzs un atrodas 60 m virs jūras līmeņa. Katru 
raža gadu tiek saražots noteikts, limitēts skaits šī lieliskā un unikālā vīna.

GORGONA etiķete ir stāts par katru ražas gadu:
"Runājot par vīnu, ir tāpat kā ar mūziku, vienmēr ir riskanti. Labāk ir to klausīties, būt 
pārsteigtiem un uzzināt faktu, ka saskaroties šādam skaistumam un svētku sajūtām ... 
var sasniegt juteklisko baudu un garīgo pacilātību. Tāpat kā mūzikā ".

Andrea Bočelli
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FRESCOBALDI CALA FORTE 2016
TOSCANA VERMENTINO IGT

12.5% 0.75L

«Cala Forte» vīna dārzi ir skaista un unikāli vieta vietējai vīnogu 
šķirnei Vermentino, ko papildina un labvēlīgi ietekmē lieliskais 
Vidusjūras klimats un tā raksturs.

Pateicoties zeltainajai nokrāsai, pārsteidzošam aromātam un 
svaigai intensitātei, vīns ir ideāls pavadonis pirms vakariņām vai 
bagātīgu zivju un baltā gaļas ēdienu pavadonis.

Šis lieliskai sausais baltvīs ir veidots no 100% Vermentino, kas 
augušas saulainajos Toskānas vīna dārzos, Itālijā.

Vīns, kam piemīt izteiksmīga, salmu dzeltenu krāsa, ko papildina 
zeltainas atblāzmas. 

Aromātu palete atklāj svaigas noskaņas, ko rada izteikti 
augļainais raksturs – baltie persiki, tropiskie augļi un papildina 
jasmīna ziedu aromātu notis. 

Garšas palete ir augļaina un tai pat laikā patīkami intensīva, ko 
papildina un izceļ neatvairāmais kraukšķīgums un mineralitāte, 
piešķirot vīnam izcilu balansu un ilgu pēcgaršu. 

Vīns būs izcils gan kā aperitīvs, gan arī kā kompanjons pie jūras 
veltēm, dārzeņu platēm, ēdieniem, kā arī pie pamatēdieniem, kur 
dominē baltā gaļa. Ieteicams pasniegt  9-10°C temperatūrā.

FRESCOBALDI FAUNAE 2015
CHIANTI CLASSICO DOCG

13% 0.75L

Chianti Classico vīna reģions ir apliecinājums, ka joprojām 
zeme nav piesārņota, kas laika gaitā ir spejusi saglabāt un palikt 
nemainīga.

«Faunae» izsaka visu Chianti Classico būtību: pilnīga harmonija 
ar zemi, kā arī vīnogulājiem, kas tajā aug, apkārtējā daba un dzīvā 
radība, kas labprāt dzīvo šajā lieliskajā reģionā.  

Šis lieliskais, augstākās kvalitātes sarkanvīns ir veidots no 
Sangiovese un citām vīnogu šķirnēm, kas piedalās pavisam 
nedaudz kopējā blendā. Chianti Classico DOCG aplelācijas vīns.
 
Sarkanvīns, kam piemīt intensīva, rubīnsarkana krāsa.  «Faunae’s» 
aromātu palete Jūs ievilina un atklāj izteiksmīgus sarkano ogu 
aromātus – ķirši, upenes un citas sarkanās ogas.

Garšas palete ir patīkami maiga, izcili sabalansēta, ar maigiem un 
labi strukturētiem tanīniem. 

Šis elegantais un labi sabalansētais vīns būs izcils kompanjons pie 
grilētas gaļas ēdieniem, nogatavinātiem sieriem un autentiskiem 
ēdieniem.  Ieteicams pasniegt  18-19°C temperatūrā.
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ATTEMS VĪNA DARĪTAVA

Vīna darītava tiek dibināta 1964. gadā un tās dibinātājs ir Douglas Attems. Jau vairākās paaudzēs Attems ir bijis sinonīms vīna 
kultūrai un vīna darināšanai Friuli Venezia Giulia reģionā, Itālijā. Attems ir simbols šī vīna reģiona filozofijai kopumā. Vīna 
dārzi pauž izcilu kvalitāti un ersonalitāti. Kopējā vīna dārzu platība ir 79 ha.

FRESCOBALDI ATTEMS COLLIO PINOT GRIGIO BIANCO, COLLIO
12.5% 0.75L

 
Sauss baltvīns no  100% Pinot Grigio šķirnes vīnogas, kas augušas Lucinico vīna reģionā, Itālijā.Vīna buķete ir bagāta 
ar augļu aromātiem. Zeltaini dzeltenais vīns ar izsmalcināto garšu labi sader ar zivju ēdieniem. Ieteicams pasniegt no 
9-10° C temperatūrā.

FRESCOBALDI ATTEMS COLLIO SAUVIGNON BLANC, COLLIO
12.5% 0.75L

Sauss baltvīns no 100% Sauvignon Blanc šķirnes vīnogas, kas augušas Lucinico vīna reģionā, Itālijā. Zaigojoši, zeltainās 
krāsas vīna buķete izceļas ar ābolu aromātu. Vīnam izsmalcinātā garša pārsteidz ar savu vitalitāti, vienkāršību un 
vieglumu. Labi sader ar zivju ēdieniem. Ieteicams pasniegt no 9-10° C temperatūrā. 
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DANZANTE VĪNA DARĪTAVA

Danzante ir mūsdienu itāļu vīnu kolekcija, paredzēta baudīšanai katru dienu, ar devīzi: "La dolce vita". Tie 
pauž divas galvenās tendences un dzīves moto – kaislību un itāļu dzīves stilu, kas vēstī par galveno – dzīve ir 
jābauda. Nosaukums Danzante no itāļu valodas nozīmē - dejošana, kas burtiski liek mums uztver to, kāda 
jums būs pieredze ar šiem vīniem: sajūtu baudījums, svinības un lieliskas sajūtas, draugi un lieliski kopā 
pavadītais laiks.

FRESCOBALDI DANZANTE
MERLOT ROSSO
12.5% 0.75L

Kvalitatīvs, sauss sarkanvīns no 100% Merlot šķirnes 
vīnogām, ražots Sicīlijā. Vīnam ir izteikta rubīnsarkana 
krāsa, tā buķete ir bagāta ar plūmju, upeņu, melleņu 
un kanēļu aromātiem. Ieteicams pasniegt no 17-18° C 
temperatūrā.

FRESCOBALDI DANZANTE
PINOT GRIGIO BIANCO
12% 0.75L

Sauss kvalitatīvs baltvīns no Pinot Grigio šķirnes vīnogām, 
ražots Friuli Venezia Giulia un Trentino reģionos. 
Vīna buķete ir bagāta ar ananāsu, greipfrūtu un ziedu 
aromātiem. Vīnam ir izteikts zeltains dzirkstījums. 
Ieteicams pasniegt no 9-10° C temperatūrā.
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FRESCOBALDI ALIE TOSCANA IGT
12.5% 0.75L

Sauss rozā vīns, kas izgatavots no Syrah un Vermentino šķirnes 
vīnogām. Vīnam piemīt eleganta bāli rozā krāsa. Augļains un 
intensīvs vīns, kur aromātu paletei raksturīgi persiku, citrusaugļu, 
nedaudz sarkano ķiršu un melones aromātu nianses. Vīns ir izcili 
sabalansēts, ar noturīgu un ilgi pēcgaršu. Vīns būs izcils kompanjons 
pie kūpinātas zivs, laša, prošuto, vieglām gaļas uzkodām, mājputna 
un zivs ēdieniem. Ieteicams arī pie Āzijas virtuves ēdieniem. Ieteicams 
pasniegt 9-10° C temperatūrā 

FRESCOBALDI MASSOVIVO AMMIRAGLIA VERMENTINO 
TOSCANA IGT

12% 0.75L

Milzīgie dzeltenie ieži raksturo ainavu, kurā atrodas Tenuta dell'Ammiragli. Šie 
ieži nāk no zemes, ko vietēji pazīst kā “massi vivi” vai dzīvās klintis.
Massivo baltvīnam piemīt patīkama, intensīvi piesātināta salmu dzeltena krāsa, 
ar maigi zaļu atblāzmu. Aromātu palete uzreiz ieskauj ar iespaidīgiem ziedu 
aromātiem, kā piem. jasmīniem, ko papildina mineralitāte, kas ir raksturīga šim 
reģionam. Deligāta rakstura un elegants vīns, kas ir gan maigs, gan ar patīkamu 
skābuma līmeni apveltīts baltvīns, ko papildina ilga un noturīga pēcgarša.  
Vīnu ieteicams pasniegt atdzesētu 9-10°C temperatūrā pie jūras veltēm un 
dažādiem zivs ēdieniem, veģetāriem ēdieniem un vieglām uzkodām. Vai 
baudiet to vienu pašu, arī kā aperitīvu.

FRESCOBALDI TERRE MORE MAREMMA TOSCANA 
CABERNET DOC

14% 0.75L

Sauss rozā vīns, kas izgatavots no Syrah un Vermentino šķirnes 
vīnogām. Vīnam piemīt eleganta bāli rozā krāsa. Augļains un 
intensīvs vīns, kur aromātu paletei raksturīgi persiku, citrusaugļu, 
nedaudz sarkano ķiršu un melones aromātu nianses. Vīns ir izcili 
sabalansēts, ar noturīgu un ilgi pēcgaršu. Vīns būs izcils kompanjons 
pie kūpinātas zivs, laša, prošuto, vieglām gaļas uzkodām, mājputna 
un zivs ēdieniem. Ieteicams arī pie Āzijas virtuves ēdieniem. Ieteicams 
pasniegt 9-10° C temperatūrā 

TENUTE DELL AMMIRAGLIA
Vīna darītava ir izvietota pašā Toskānas sirdī – Maremma reģionā. 
Tenuta dell Ammiraglia vīna dārzi ir izvietoti pakalnos, ar skatu uz 
Vidusjūru. Vīna darītava ir modernā stilā veidota, kur savu raksturu 
ir piešķīris arhitekts Piero Sartogo. Arhitekts ir izcili apvienojis senās 
tradīcijas un modernās tehnoloģijas, respektējot vīna darītavas 
unikālo izvietojumu. 
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MARCHESI DE FRESCOBALDI BRUT MILLESIMATO 
TRENTO DOC , METODO CLASSICO

12.5% 0.75L

Līdzvērtīgi visiem izcilajiem šampaniešiem, Frescobaldi Brut 
Millesimato tiek ražots tikai no cēlākajām Chardonnay šķirnes 
vīnogām, otrreizējai fermentācijai noritot pudelēs 24 mēnešus. 
Dzirkstošais vīns ir apveltīts ar salmu dzeltenu krāsu un elegantām, 
smalkām, noturīgām burbulīšu virtenēm, kas priecē ikvienu tās 
baudītāju. Aromātu palete ir bagāta ar baltajiem augļiem , kā piem. 
persiku, ananāsu un citrusa aromātiem, ko papildina sviesta un 
grauzdētas maizes aromātu nianses. Vīns ir maigs, ar samtainu 
struktūru un patīkami elegantu skābuma līmeni. 
Izcils aperitīvs, gan arī labs kompanjons pie jūras veltēm, zivs 
ēdieniem, vārītas gaļas ēdieniem un cietiem sieriem. 
Ieteicams pasniegt labi atdzesētu 6-8°C temperatūrā. 

FRESCOBALDI LEONIA BRUT, POMINO BIANCO DOC
12.5% 0.75L

Brut Millesimato, Metodo Calssico 
Dzirkstošāis vīns, kas veidots no 90% Chardonnay un 10% Pinot Nero 
šķirnes vīnogām. Vīnogas tiek audzētas Toskānā, Castello di Pomino 
vīna dārzos, Rufina reģionā. 
Abu vīnogu blendējums lieliski attaino izsmalcināto Castello di Pomino 
vīna stilu.
Smalks un elegants vīns, ar noturīgām burbulīšu virtenēm, ziedu 
aromātu notīm. Garšas palete ir labi sabalansēta un ar patīkamu 
skābuma līmeni. 
Vīns būs ideāls gan kā aperitīvs, gan kā kompanjons pie vieglām 
uzkodām, vai zivs ēdieniem, kā arī pie vidēji nogatavinātiem sieriem. 
Ieteicams pasniegt labi atdzesētu, 6-8°C temperatūrā.

FRESCOBALDI LEONIA BRUT ROSE DOC
12.5% 0.75L

Pomino Spumante Rosé DOC - Classic Method - Brut Millesimato
Vīns veidots no 100% Pinot Noir šķirnes vīnogam.
Šis klasiskās metodes dzirkstošais vīns, ir izgatavots no labākajām Pinot Noir 
vīnogām no Castello di Pomino, ko 1855. gadā ģimenes priekštece Leonia iestādīja 
vīna dārzos pēc tam, kad viņa atgriezās no ilgstošas uzturēšanās  Šampaņas reģiona 
tuvumā. 
Pēc zelta medaļas piešķiršanas Castello di Pomino vīniem Parīzes izstādē 1878. 
gadā, vīna darīšanas eksperimenti turpinājās un ir ticams, ka tie ietvēra pirmos 
mēģinājumus izveidot klasiskās metodes dzirkstošo vīnu. Pēc vairāk nekā gadsimta, 
Lamberto Frescobaldi turpināja savas vecmāmiņas centienus, izveidojot viņai par 
godu Metodo Classico Leonia Brut dzirkstošo vīnu.. 
Šis rozā dzirsktošais vīns ir tās elegances izteiksme, izsmalcinātība un sievišķīga. 
Ieteicams pasniegt labi atdzesētu, 6-8°C temperatūrā.

CASTELLI DI POMINO 
Castelli di Pomino īpašumi tiek datēti ar 1500. gadu un jau no paša sākuma tie ir slaveni ar izcilību, ausgtākās kvalitātes 
vīniem un vina darīavas un tās vīna dārzu atrašanās vietu.
1873. gadā Pasaules izstādē Vīnē, Castello di Pomino vīni tika pirmo reizi godalgoti. Bet pavisam drīz, tikai piecus gadus 
vēlāk - 1878. gadā Pasaules izstādē Parīzē Castello di Pomino vīni ieguva zelta medaļu, kas bija tā laika visaugstākā 
starptautiskā atzīšana.
Castello di Pomino atrodas Appenīnu kalnos uz austrumiem no Florences, kas atrodas burvīgā mežā, kastaņkoku un egļu 
ainavā.  Tās vīna dārzi atrodas augstākajā izvietojumā,  Toskānā līdz pat 737 m virs jūras līmeņa un bauda svaigu un labi 
veldzējošu mikroklimatu. Šeit, 1855. gadā tika ieviestas tādas vīnogu šķirnes, kas tajā laikā bija neparastas, piemēram, 
Chardonnay un Pinot Nero. 
Pēc pusotra gadsimta šīs šķirnes ir atradušas savu ideālo mājvietu un veido nevainojamas elegancas, izsmalcinātus un 
minerālitāti apveltītus vīnus un dzirkstošos vīnus.

ITĀLIJA ИСПАНИЯ
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FRESCOBALDI LUCE 

Luce ir rezultāts projektam, kas tika aizsākts 1990. gadā, ko radīja divas izcilas 
personības vīna pasaulē - Vittorio Frescobaldi un Robert Mondavi. Galvenā ideja 
bija apvienot divu izcilu personību rokrakstus, kaislību pret vīnu, personīgo 
stilu.

Visu kopumu salikt vienā vīna projektā, izmantojot divas izcilākās vīnogu 
šķirnes Sangiovese un Merlot, kas tiek audzētas Montalcino reģionā. Viņu dēli 
Lamberto un Tims tajā laikā vēl ir tikai jauni vīndari, bet tieši viņi realizē tēvu 
aizsākto ideju.

Tikai 1997. gadā tika prezentēti pirmie panākumi – 1993. un 1994 gada ražās 
vīni. Un ar šo var atzīmēt LUCE vīnu uzplaukuma ceļu, jo ar katru nākamo ražas 
gadu tas sasniedza ar vienas jaunas virsotnes.

Vīns iegūst nosaukumu LUCE – kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē gaisma. 
Saule ir svēts simbols, kas ir gājis cauri gadsimtiem.LUCE logo saules formu ir 
ieguvis no “Santo Spirito” baznīcas Florencē. Vēstījums vēsta: “Dievišķā gaisma, 
cilvēces gaisma, siltums, kas dod spēku vīnogulājiem un dzīvības spēku 
vīnam.”“Luce della Vite” vīna dārzu kopējā platība ir 192 ha.

Daži no vīnogulājiem tika iestādīti 1977. gadā, bet lielākā daļa 1997. gadā. 
Vīna dārzi atrodas gleznainajā Montalcino reģionā no 350 līdz 400 m virs jūras  
līmeņa  un  ir  vieni  no  visaugstāk  izvietotajiem  vīna  dārziem. 
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FREFRESCOBALDI LUCE
14.5% 0.375L, 0.75L

Sarkanvīns no Sangiovese un Merlot šķirnes vīnogām, ražots. 
Luce bija pirmais vīns, kas tika radīts Montalcino reģionā, 
kombinējot divas izcilas vīnogu šķirnes. Noapaļotais un maigais 
raksturs no Merlot un struktūra, elegance no Sangiovese. 
Vīns tiek nogatavināts 24 mēnešus ozolokoka mucās, kur 
85% tiek izmantotas jaunās ozolkoka mucas. Vīnam piemīt 
tumša rubīnsarkana krāsa. Aromātu palete ir ekspresīva un 
bagāta, īpaši izceļot kazeņu un upeņu aromātus, ko papildina 
krustnagliņu un melno piparu nianses. Labi sabalansēts vīns ar 
izteiktiem tanīniem. Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.  

FRESCOBALDI LUCENTE ROSSO
13.5%  0,75L

Sauss sarkanvīns no Merlot, Sangiovese un Cabernet 
Sauvignon šķirnes vīnogām. Vīns tiek nogatavināts 12 
mēnešus frnaču 55%, amerikānu 5% un franču vienu gadu 
vecās 40% ozolkoka mucās. Bagātīgs un labi sabalansēts vīns 
ar ilgstošu pēcgaršu, purpursarkanā krāsā, ar rubīnsarkanas 
krāsas atblāzmu. Vīna buķete ir bagātīgi augļaina, ar upeņu, 
zileņu, žāvētu plūmju un ķiršu aromātiem, ko papildina kakao 
un lakricas nianses. Garšas palete ir noapaļota, maiga un izcili 
strukturēta, ar zīdainiem tanīniem un ilgu, noturīgu pēcgaršu.  
Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.

FRESCOBALDI LUCE BRUNELLO ROSSO
14% 0,75L

Sauss sarkanvīns no 100% Sangiovese šķirnes vīnogas. Vīns tiek 
nogatavināts 36 mēnešu franču un slovēnijas ozolkoka mucās, 
tās miksējot – izmantojot gan lielās, gan mazās mucas, kur 90% ir 
vienu gadu vecas, bet 10% jaunas mucas. Labi sabalansēts vīns 
granātsarkanā krāsā. Vīna buķete ir eleganti ranēta, iesātināta 
un bagāta ar augļu, ķiršu, meža ogu un šokolādes aromātiem, 
ko papildina rozmarīns un ozolkoka nianses. Tik pa eleganta ir 
arī garšas palete, ko papildina samtaini tanīni un ilga, noturīga 
pēcgarša. Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.
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CASTELGIOCONDO GRAPPA, GRAPPA DI BRUNELLO 
45%, 0.70L

Šī maigā grapa tiek ražota no Sangiovese vīnogu šķirnes, ko 
audzē Frescobaldi ģimenes labākajās vīnogu audzētavās. 
Sangiovese šķirnes vīnogas ir ļoti bagātas ar ziedu aromātu, 
ar vieglu mandeļu piegaršu. Pateicoties šai vīnogu šķirnei, 
grapa rodas (izdodas) izsmalcinātāka un ar neparasti svaigu 
garšu. Tai piemīt caurspīdīga krāsa, svaigs aromāts ar pūpolu 
niansēm un ilga pēcgarša.

FRESCOBALDI GRAPPA LUCE
40%, 0,5L

Miests LUCE tika dibināts 1995. gadā pateicoties divu dzimtu - 
Freskobaldi un Roberta Mondavi kopīgai sadarbībai.Grappa Luce 
tiek nogatavināta ozolkoka mucās, kas piešķir tai mirdzoši zeltainu 
toni, ko papildina salmu dzeltena un sudraboti vizuļojoša gaismas 
atblāzma, saglabājot izteikti dzidru krāsu kopumā.Aromātu palete 
atklāj augļu maizes, kanēļa, muskatriekstu un medus nianses, ko 
papildina kaltēti tropu augļi, kā piemēram banāni un ananāsi, kā 
arī neliela pieskaņa no vaniļas krēma, radot kopumā pārsteidzoši 
elegantu aromātu buķeti. Sākotnējais iespaids garšas paletē ir 
visai askētisks, bet ar intensīvu koncentrāciju, kas atsauc atmiņā 
heresu vai medu. Jau vēlāk parādās cepti augļi, kas atgādina 
nektarīnu, kā arī var sajust tādas garšas nianses kā krustnagliņas, 
žāvētas plūmes un rozīnes.

FRESCOBALDI LAUDEMIO OLIO 
EXTRA VIRGIN OLIVA

0.25L

Fresbobaldi Laudemo augstākā labuma olīveļļai ir vienreizēji 
skaistā, dzirkstoši zaļā krāsā, ko papildina un pasvītro augļu 
aromāti, tādi kā zaļi āboli un artišoka īpatnējie pieskārieni 
kopēja aromātu paletē.  Perfekti kombinē rūgtenu un tai pat 
laikā pikantu garšu, kas šo brīnišķīgo Toskānas eļļu padara 
unikālu un neatkārtojamu.Lielisks partneris pie ēdieniem, kam 
nav izteiktu garšu, piemēram, vārīti kartupeļi, pupas, tvaicēti 
un grilēti dārzeņi, kā arī var izmantot kā mērci pupiņu zupām 
vai zivju ēdieniem
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FRESCOBALDI NIPOZZANO RISERVA 
CHIANTI RUFINA RISERVA DOCG

13.5% 0.75L
Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas veidots galvenokārt no Sangiovese 
un nedaudz Malvasia Nera, Colorino, Merlot un Cabernet Sauvignon 
šķirnes vīnogām, Toskānas reģionā. Vēsturiski vīns tiek veidots 
cietokšņa “Castello Niozzano” apvidū, kas ataino patieso Toskānas 
vīnu stilu. Vīns ir rubīnsarkanā krāsā, tā buķete ir bagāta ar plūmju 
un upeņu aromātiem, kanēļa un krustnagliņu notīm. Vīnam piemīt 
viegla, tai pašā laikā noturīga garša. Ieteicams pasniegt 18-20°C 
temperatūrā, pie ēdiniem, s pagatavoti uz atklātas uguns, sarkanās 
gaļas ēdieniem, arī sautējumiem ar liellopa gaļu un nogatavinātiem 
sieriem.

FRESCOBALDI MONTESODI  TOSCANA IGT
13.5% 0.75L

Kvalitatīvs sauss sarkanvīns, kas veidots no 100% Sangiovese 
šķirnes vīnogām, Toskānas reģionā. Vīnogulāji ir stādīti 1974. gadā 
kvalificētā Grand Cru vīna dārzā, kas atrodas 400 m virs jūras līmeņa. 
Vīns tiek veidots tikai izcilākajos ražas gados, jo tieši Montesodi pauž 
izcilāko Sangiovese vīnogu šķirnes raksturu. Vīns tiek nogatavināts 
18 mēnešus franču un amerikāņu izcelsmes lielās ozolkoka mucās, 
kam seko 6 mēnešu nogatavināšana pudelēs. Tas ir rubīnsarkanā 
krāsā, vīna buķete ir intensīva, svaiga, aromātiska, pat nedaudz 
minerāla rakstura, ko papildina ķiršu un vijolīšu ziedu aromātu 
nianses. Ieteicams pasniegt 18-20°C temperatūrā, pie grilētiem 
sarkanās gaļas ēdieniem.
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ORNELLLAIA LE VOLTE BOLGHERI DOC
13.5% 0.75L

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no 50% Merlot, 30% Sangiovese un 20 % Cabernet Sauvignon (vīnogu blendējuma proporcijas 
var tikt mainītas atkarībā no ražas gada) šķirnes vīnogām. Vīna blendējums tiek veidots no vīna materiāla, kas ticis nogatavināts 
10 mēnešus ozolkoka mucās, kas ir 2 līdz 4 gadus vecas un ir tikušas izmantotas Ornellaia vīna nogatavināšanai. Nogatavināšana 
mazajās ozolkoka mucās vīnam piešķir samtainu raksturu un maigus tanīnus.  Vīnam piemīt eleganta purpursarkana krāsa, ar 
augļainu raksturu. Merlot piešķir vīnam maigumu, Cabernet Sauvignon – elegantu struktūru un piesātinātību, ko papildina 
Sangiovese personība, kopumā veidojot izcilu blendu, ar Vidusjūras klimata ietekmi. Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.

ORNELLAIA LE SERRE NUOVE DELL BOLGHERI DOC
13.5% 0.75L
Sauss sarkanvīns 52 % Merlot, 28% Cabernet Sauvignon, 12% Petit Verdot un 8% Cabernet Franc (vīnogu blendējuma 
proporcijas var tikt mainītas atkarībā no ražas gada) šķirnes vīnogām. Katra vīnogu šķirne tiekmnogatavināta atsevišķi 12 
mēnešu, tad tiek veidots blendējums un vīns tiek nogatavināts vēl papildus 3 mēnešus ozolkoka mucās un 6 mēnešus pudelēs. 
Vīnam piemīt tumša rubīn sarkana krāsa. Aromātu palete ir eleganta un atklāj meža zemeņu un saldo vijolīšu nianses, ko 
papildina garšvielu un ozolkoka mucas pieskaņa. Garšas palete ir piesātināta un patīkami smagnēja, pilnmiesīga, radot 
elegantu saskaņu un pēcgaršu. Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.

ORNELLAIA BOLGHERI DOC 
13.5% 0.75L

Sauss sarkanvīns, kas izgatavots no 51% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 11% Cabernet Franc un 6 % Petit Verdot Franc 
(vīnogu blendējuma proporcijas var tikt mainītas atkarībā no ražas gada) šķirnes vīnogām. Vīnogas katra atsevišķi tiek rūpīgi 
novāktas un atlasītas. Arī fermentācijas un nogatavināšanas process katrai vīnogu šķirnei norit atsevišķi 12 mēnešus. Tad tiek 
veidots blendējums un vīns tiek nogatavināts papildus vēl 6 mēnešus ozolkoka mucās un 12 mēnešus pudelēs. Vīns, ar izcilu 
ilgdzīvošanas potenciālu, sākotnēji piedāvā intensīvu, spilgtu rubīn sarkanu krāsu, kas ar gadiem kļūst tikai piesātinātāka un 
bagātāka. Aromātu palete ir  bagāta ar sarkanajiem augļiem, kas ir sasnieguši savu pilnbrieda pakāpi. Garšas palete ir spēcīga, 
tai pat laikā zīdaini maiga, ar izteiktiem un samtainiem tanīniem. Ieteicams pasniegt 17-18° C temperatūrā.

ORNELLAIA VĪNA NAMS 

Mūsu produkcijas filozofija griežas ap Ornellaia apsēstība ar izcilību - visos līmeņos!Katra izvēle, ko mēs veicam un realizējam dzīvē ir absolūti svarīga un tā ir vērsta uz to, ka mēs piešķiram 
milzīgu uzmanību detaļām.Vīnogas no katra vīna dārza tiek rūpīgi novāktas, izmantojot tikai roku darbu. Katra vīnogu šķirne tiek fermentēta atsevišķi, kas veicina vīnogu šķirnes rakstura radīšanu 
- apvienojot augsnes tipu, klimatiskos apstākļus, vīnogas raksturu, ekspozīciju…. Tikai pēc tam, kad 12 mēnešus vīns ir ticis nogatavināts franču ozolkoka mucās, tiek veidots blendējums, ņemot 

vērā divus galvenos pamatprincipus: elegance un ražas gada raksturs.
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POGGIO ALLE GAZZE DELL’ORNELLAIA, 
TOSCANA IGT BIANCO

13% 0.75L

Sauss baltvīns, kas izgatavots no 90% Sauvignon Blanc un 10% 
Viognier šķirnes vīnogām.

Poggio alle Gazze dell’Ornellaia tiek ražots, lielāko uzsvaru liekot 
uz Sauvignon Blanc vīnogu šķirni, kas izteikti pauž Vidusjūras 
raksturu, Bolgheri reģionu. Vīns tiek  ražots limitētos daudzumos.  
Vīnogas novāc  mazos, 15 kg nelielos grozs, agri no rīta un uzreiz 
tiek nogādātas uz vīna darītavu.

Vīna gatavošanai tiek  izmantots gravitātes princips. 
Fermentācijas process norit gan ozolkoka mucās (33% gadu 
vecās, 33% jaunās un 33% nerūsējoša tērauda tvertnēs).  Pirms 
vīns nonāk līdz pircējam, tas tiek nogatavināts pudelēs 12 
mēnešus vīna pagrabos.

ELIGO DELL’ORNELLAIA
GRAPPA RISERVA

45% 0.5L

Eligo dell’Ornellaia Grappa Riserva atspoguļo Ornellaia’s 
filozofiju, ka bez kompromisa atlases procesa vīna dārzā, un 
protams, ik uz soļa ražošanas procesu pārvalde ir būtiska, lai 
radītu iespējami augstāko kvalitāti!

Šeit Master Distiller know-how zināšanām nav robežu un tās 
izpaužas visā tās unikālajā raksturā. Grappa atspoguļo Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc un Petit Verdot vīnogu miziņu 
delikātumu un  aromātisko sirdi.

Pēc tam, kad rūpīgi destilēts mazos vara destilācijas aparātos, 
Grappa ir izturēts vismaz 3 gadus ļoti īpašās Ornellaia mucās 
(divreiz, lai iegūtu Riserva statusu). Tad tiek sajaukta ar vecākām 
Vintage rezervēm, lai panāktu papildu dziļumu un raksturu.
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VILLA  ANNABERTA  CANAJE  BIANCO
13.5% 0.75L
Canaja Bianco del Veneto ir unikāls vīns, kas dzima pateicoties Diego Cottini intuīcijai, kad vīndaris iegādājās jaunākos vīna dārzus – 800 m virs 
jūras līmeņa, kas ir augstākie vīna dārzi Veronas reģionā.
Šis vīns ir rezultāts tādām aromātiskām vīnogu šķirnēm - kā Sauvignon Blanc un Muller Thurgau, kas tiek kombinētas ar Garganega vīnogu 
šķirni.
Garganega vīnogu šķirne tiek īpaši žāvēta, kas ir unikāls vīna darīšanas process Villa Annaberta vīna darītavā  jau 10 gadu garumā.
Vīns izcili iederēsies ar garneļu risotto un dažādiem zivju ēdieniem. Pasniegt labi atdzesētu: 6-8°C temperatūrā.

VILLA ANNABERTA RIPASSO DELLA VALPOLICELLA D.O.C. SUPERRIORE 0.75L
14% 0.75L
Šo vīnu galvenokārt raksturo elegance, neatlaidīgs spars un ilga, noturīga pēcgarša garša. Tas ir rezultāts ilgam, cītīgam procesam, kas ir 
balstīts uz 20 gadu Cottini ģimenes vīna darīšanas pieredzi. Pamatā ir rūpīgi atlasītas vīnogas jau pašā vīna dārzā. Šo vīnu galvenokārt raksturo 
elegance, neatlaidīgs spars un ilga, noturīga pēcgarša garša. Tas ir rezultāts ilgam, cītīgam procesam, kas ir balstīts uz 20 gadu Cottini ģimenes 
vīna darīšanas pieredzi. Pamatā ir rūpīgi atlasītas vīnogas jau pašā vīna dārzā.

VILLA ANNABERTA AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G. 0.75L
15% 0.75L
Vīnogas: Corvina, Rondinella, Molinara.
Harmonisks, elegants un komplekss vīns. Vīns veidots no rūpīgi atlasītām vīnogām, kas tika divreiz šķirotas. Pirmā atlase notika vīna dārzā, 
otrā – jau vīna darītavā. Šāds process nodrošina augstāko kvalitāti un rada drošu sajūtu, ka žāvētas tiks tikai labākās kvalitātes vīnogas, tādējādi 
izceļot Amarone vīna galveno - kvalitāti.
Vīns tiek nogatavināts 24 mēn. Franču ozolkoka mucās.
Sauss sarkanvīns rubīnsarkanā krāsā. Vīna aromāts ir maigs, bet intensīvs. Garšā jūtamas mandeļu, plūmju, žāvētu ķiršu, rozīņu un aveņu 
nianses.
Pasniegt 18°C ar medījumiem, grilētas gaļas ēdieniem un sieru.

VILLA ANNABERTA / ITĀLIJA, VALPOLICELLA/
Villa Annaberta  ir kompānija, ko dibinājis Diego Cottini un nosaucis savas sievas vārdā – Annaberta. Viņš deva uzņēmumam sievas vārdu, lai uzsvērtu, cik lielu 
lomu uzņēmuma attīstībā ieņem viņa ģimene.

Cottini ģimenes vīna darīšana tradīcijas saistās ar četrām dzimtas paaudzēm, kas kaislīgi turpina to dibinātāju - Michele Cottini un Mattia Cottini iesākto darbu – 
kaisli un uzticību pret vīna darīšanu.

Arī šodien  Cottini ģimene personīgi seko katram solim vīna darīšanas procesā, no vīna dārza līdz pat katrai pudelei.

Amarone della Valpolicella, parasti zināms kā «Amarone», tiek veidota no tipiskām, bagātīga rakstura žāvētām vīnogām: Corvina (45% – 95%),  Rondinella (5% – 
30%) un citām atļautām vīnogu šķirnēm (līdz 25%).

Vārds «Amarone» no itāļi valodas nozīmē "the Great Bitter« (lielisks rūgtums). Kas vīnu raksturoja sākotnēji, lai atšķirtu to no Recioto ražotā,  tajā pašā reģionā, 
kam bija saldāka garša.
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BERSANO / ITĀLIJA, PIEMONTE/

Vīna dārzi ir izvietoti labākajos Pjemontas vīna apgabalos. Striktā vīna dārzu robeža, kas atšķir katru 
dārzu, ļaujot piemeklēt labāko katrai vīnogu šķirnei, ļauj sasniegt spēcīgu personalitāti katram 
vīnam.
Mūsu vēsture tiek datēta ar 1907. gadu, Barbera d’Asti vīna reģionu.
Artoro Bersano ir ne tikai vīna darītavas pamatlicējs, bet arī bija kaislīgs kolekcionārs un izveidoja 
iespaidīgu muzeju, kur apkopoja visu, kas saistās ar vīna kultūru.

BERSANO GAVI BIANCO DEL COMUNE DI GAVI, GAVI DOCG
13% 0.75L

Sauss kvalitatīvs baltvīns no Cortese šķirnes vīnogām, ražots Piemonte reģionā.
Salmu dzeltenā vīna buķete ir raksturīga ar ananāsu un persiku aromātiem, piesātināta augļu garša 
un ilga pēcgarša. Labi sader ar zivju ēdieniem, arī kā aperitīvs. Ieteicams pasniegt atdzesētu 8-10°C 
temperatūrā.



ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО148 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

CRUS VĪNI:
Vārds CRUS no franču valodas simbolizē to, ka vīnogas nākušas no viena, atsevišķi  klasificēta vīna dārza. Parasti tie ir mazi 
vīna dārzi, kas izteikti pauž katra tā raksturu un īpatnību. Garantējot izcilu kvalitāti, arī Bersano atlasīja vīna dārzus ar unikālu 
augsni un klimatu.

BERSANO BAROLO BADARINA, BAROLO DOCG
14% 0.75L
Sauss sarkanvīns no Nebbiolo šķirnes vīnogas. Vīns nogatavināts 6 mēnešus franču ozolkoka mucās, kam seko 30 mēnešu 
nogatavināšana mazāka tilpuma ozolkoka mucās un 6 mēneši pudelēs.
Tam piemīt rubīnsarkana krāsa, spēcīga aromātu palete – upenes, tumšās, nobriedušās ogas, ko papildina eleganta garšvielu 
pieskaņa un balzamiko klāt esamība. Pasniedziet to pie gaļas sautējumiem, nogatavinātiem sieriem. Ieteicams pasniegt 16-
18°C temperatūrā.

BERSANO BARBERA D’ASTI SUPERIORE NIZZA GENERALA, BARBERA D’ASTI DOCG
14% 0.75L
Sauss sarkanvīns no Barbera šķirnes vīnogas. Vīns nogatavināts 6 mēnešus franču ozolkoka mucās, kam seko 6 mēnešu 
nogatavināšana mazāka tilpuma ozolkoka mucās un 6 mēneši pudelēs.
Tam piemīt intensīva rubīnsarkana krāsa. Aromātu palete ir intensīva un kompleksa. To izceļ un papildina garšvielu pieskaņa, 
vaniļas un siltas šokolādes aromātu nianses, bet kopumā dominē sarkanie augļi un ķirši. Bagātīgs un ar samtainu struktūru 
apveltīts vīns. Pēcgaršā uzplaiksnīs augļainais raksturs. Izbaudiet to kopā ar pamatēdieniem, sarkanās un meža gaļas 
ēdieniem, pilnmiesīgiem sieriem.   Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.

BERSANO BARBERA D’ASTI SUPERIORE CREMONSINA, BARBERA D’ASTI DOCG
14% 0.75L
Sauss sarkanvīns no Barbera šķirnes vīnogas. Vīns nogatavināts 12 mēnešus mazāka tilpuma ozolkoka mucās un 6 mēneši 
pudelēs.
Vīns ar izteikti rubīnsarkanu krāsu, ko papildina violetas nots pieskaņa. Aromātos dominē aveņu un vijolīšu nianses. Patīkams 
un elegants vīns. Tas būs izcils kompanjons pie dažāda veida sarkanās gaļas ēdieniem un vidēji nogatavinātiem sieriem.   
Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.
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CLASSIC LINE
Vīni, kas padarīja slavenu Pjemontas reģionu visā Pasaulē, ir arī daļa no Bersano klasiskajiem vīniem, ko izgatavo jau 
vairāk kā 100 gadus. Bersano ir īpašs jo vairāk kā 50 gadus izceļas tieši ar Barolo vīnogas kultivēšanu. Nirvasco vīna 
dārzi atrodas augstu kalnos un sniegs sasniedz kalnus pirmos. Tai pat laikā vasaras šeit atkal ir ļoti karstas. Viss šis 
kopums rada izcilus apstākļus, lai veidotu unikālus vīnus. 

BERSANO BARBARESCO MANTICO ROSSO, BARBARESCO DOCG
14% 0.75L
Sauss sarkanvīns no Nebbiolo šķirnes vīnogām. Piesātināts vīns ar delikātu garšu granāta sarkanā krāsā. Labi sader 
ar medījumiem un sieriem. Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā.

BERSANO BARBERA D’ASTI COSTALUNGA, BARBERA D’ASTI DOCG
13.5% 0.75L
Sauss sarkanvīns no Barbera šķirnes vīnogas. Vīnam piemīt izteikta rubīnsarkana krāsa, intensīva aromātu palete, 
kur izceļas garšvielu, tabakas un eikalipta aromātu nianses. Tīra un skaidra garšas palete.

BERSANO BARBERA D’ALBA SANGUIGNA ROSSO, BARBERA ALBA DOC
13.5% 0.75L
Kvalitatīvs sauss sarkanvīns no Barbera šķirnes vīnogām. Rubīnsarkanā vīna buķete ir bagāta ar augļu, kakao 
aromātu un karameles niansi. Labi sader ar baltās un sarkanās gaļas ēdieniem un sieriem. Ieteicams pasniegt 16-
18°C temperatūrā.

BERSANO DOLCETTO D’ALBA COLDEFOSSO ROSSO, DOLCETTO ALBA DOP
14% 0.75L
Kvalitatīvs sauss sarkanvīns no Dolcetto  šķirnes vīnogām. Rubīnsarkanā vīna buķete, ar violetas krāsas pieskaņu. 
Tā  ir bagāta ar melleņu un aveņu aromātiem, ko eleganti papildina balzamiko pieskaņa kopējā aromātu paletē. 
Garšas buķete ir harmoniska un svaiga, ko papildina žāvētu garšaugu nianses uz kopējā fona. Labi sader ar dažādiem 
sarkanās gaļas ēdieniem un sieriem. Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā
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KWV MENTORS CHARDONNAY
14% 0.75L

Sauss augstākās kvalitātes baltvīns no Elginas (Elgin) vīna 
reģiona Dienvidāfrikā. Vīns tiek veidots no 100% Chardonnay 
šķirnes vīnogām, kas augušas divos īpašos vīna dārzos Elginas 
reģionā. Fermentācija norit ozolkoka mucās, kā rezultātā vīns 
iegūst struktūru un pilnmiesīgu garšu.

Elginas reģions ir slavens un īpaši atpazīstams kā reģions, kur 
plaši audzē ābolus, bumbierus un arī vīnogas. Tas ir īpašs ar 
to, ka klasificējas kā visai vēss un atspirdzinošs reģions. Šeit ir 
raksturīgas visai vēsas ziemas un vēsas naktis ražas laikā, kas ir 
ideāli nosacījumi, lai vīnogas var attīstīties un nobriest, attīstot 
tādas nianses kā laima un ziedu aromātus. KWV cenšas panākt 
šo Chardonnay tā, lai tas pilnībā paustu šī reģiona īpatnības un 
raksturu.

Izcili sabalansēts un vidēji pilnmiesīgs vīns, kas precīzi raksturo 
Elginas vīna reģionu. Aromātos jaušams laims, apelsīnu ziedi, 
aprikozes un nedaudz citrona noskaņa. Elegants un respektabls 
vīns, kas pārsteidz arī ar ciedru koka, svaigu mandeļu, 
makadāmijas riekstu garšas niansēm, bet nobeigums apvij un 
apbur ar ilgu, nedaudz atsvaidzinošu, krēmīgu pēcgaršu.

Izbaudiet vīnu vienu pašu, vai kopā ar viegliem salātiem, baltās 
gaļas ēdieniem un taizemiešu virtuvi. 

KWV MENTORS PINOTAGE
14% 0.75L

Sauss augstākās kvalitātes sarkanvīns no Stelenbošas 
(Stellenbosch) vīna reģiona Dienvidāfrikā. Vīns tiek veidots no 
100% Pinotage šķirnes vīnogām, kas augušas divos īpašos vīna 
dārzos – Simonsberg un Bottelary Hills,  Stelenbošas reģionā.

Vīnogas tiek rūpīgi atlasītas un tas tiek darīts trīs reizes, tādējādi 
nodrošinot labāko ogu izlasi šim unikālajam vīnam. Vīns tiek 
nogatavināts 16 mēnešus 300L ozolkoka mucās, no kurām 70% 
ir jaunās mucas. Bet attiecīgi šīs jaunās mucas iedalās starp 85% 
franču un 15% amerikāņu ozolkoka mucām.

Vīns izteikti un patiesi pauž Pinotage vīnogu šķirnes patieso 
dabu. Pārpilnie vīna aromāti sniedz nojausmu par svaigām ogām 
un augļiem, kas izcili balansē starp eleganci un noapaļoto garšu.
Izbaudiet to vienu pašu, vai kopā ar dažādiem gaļas ēdieniem,kā 
arī varat to noglabāt vīna pagrabā vismaz uz 4 gadiem. 
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KWV MENTORS SHIRAZ
14% 0.75L

Sauss augstākās kvalitātes sarkanvīns no Piekrastes (Coastal) 
vīna reģiona Dienvidāfrikā. Vīns tiek veidots no 100% Shiraz 
šķirnes vīnogām, kas augušas trīs visai zināmos un nozīmīgos 
vīna dārzos – 83% Paarl, 10% Swartland un 7% Banhoek,  
Piekrastes (Coastal) reģionā.

Vīnogulāji ir izvietoti visai augstu virs jūras līmeņa, kam raksturīgs 
sauss un saulains klimats. Vīnogas tiek novāktas tās labākajā 
brieduma pakāpē un izlases veidā tiek atlasīti tikai labākie ķekari.

Kombinējot šos augsti izvietotos vīna dārzus, klimata nosacījumus 
un augsnes īpatnības, kur dominē granīts, tiek iegūts īpašs, 
augstas kvalitātes un unikāla rakstura Shiraz šķirnes vīns.

Vīns tiek nogatavināts 18 mēnešus ozolkoka mucās, kuras 
iedalās sekojoši – 85% no visām ir franču un tikai 15% amerikāņu 
ozolkoka mucas. Bet tās savukārt iedalās starp tilpumiem 300L 
un 500L lielas ietilpības mucas, no kurām 70% ir jaunās mucas.

Šis noteikti ir ekspresīvs un dinamisks Shiraz, kur aromātos 
dominēs avenes, dzērvenes un mellenes, ar nelielu garšvielu 
pieskaņu. Garšas palete ir visai dinamiska, ko papildina izteikti 
tanīni un tumšā šokolāde. 

KWV MENTORS ORCHESTRA
14% 0.75L

Sauss augstākās kvalitātes sarkanvīns no Piekrastes (Coastal) 
vīna reģiona Dienvidāfrikā. Vīns tiek veidots no 42% Cabernet 
Sauvignon, 25% Merlot, 16% Petit Verdot, 13% Cabernet Franc un 
4% Malbec šķirnes vīnogām, kas augušas zināmos un nozīmīgos 
vīna dārzos, kas tiek iedalīti 64% Stellenbosch, 22% Darling, 7% 
Paarl un 7% Wellington,  Piekrastes (Coastal) reģionā. Katrs vīna 
dārzs tiek rūpīgi izvēlēts katrai no vīnogu šķirnēm, jo tikai šāda 
atlase nodrošina izcilāko rezultātu.

Vīns, kas patiesi runā par labāko no labākajiem. Vīnogas tiek 
rūpīgi atlasītas no katra vīna dārza atsevišķi, vīnogas tiek 
novāktas tikai ar rokām. Tad katra no tām tiek nogatavinātas 12 
mēnešus ozolkoka mucās, kam seko rūpīga atlase un papildus 
nogatavināšana vēl 4 mēnešu ozolkoka mucās.

Var teikt un salīdzināt šo izcilo vīnu ar klasisku Bordo (Bordeaux) 
stila pārstāvi. Tā aromāti atvērs Jums pasauli uz tādiem 
aromātiem kā eikalipts, sarkanās ogas vijolītes, kā arī citas 
savvaļas aromātu nianses. Garšas palete ir izcili sabalansēta  un 
izteikti augļaina rakstura, ko papildina saldu augļu nots pieskaņa, 
kā arī ilga, pavedinoša un ilga pēcgarša.

Izbaudiet vīnu ar dažādiem, sulīgi pagatavotiem sarkanās gaļas 
ēdieniem. Baudiet vīnu tagad, vai noglabājiet to vīna pagrabos 
vismaz uz 6 gadiem un tad patīkami pārsteidziet sevi. 
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ROODEBERG WHITE
14% 0.75L

Reģions: Western Cape. Vīnoga: 35% Chardonnay, 31% Chenin 
Blanc, 30% Sauvignon Blanc un 4% Viognier un Semillon Sauss 
baltvīns. Svaigs un patīkami noapaļots vīns. 60% vīna tiek 
izturēti ozolkoka mucās 3 mēnešus.
Ieteicams pasniegt 9-10°C temperatūrā gan kā aperitīvu, gan 
kā kompanjonu pie salātiem, baltās gaļas un dažādiem zivju 
ēdieniem.
Baudiet vīnu tagad vai pēc 2 gadiem, kad vīns būs sevi 
pilnveidojis vēl vairāk

ROODEBERG RED
14 % 0.75L

Reģions: Western Cape. Vīnoga: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Petit VerdotSauss sarkanvīns. Vidēji pilnmiesīgs vīns, kur 
galvenokārt dominē sarkano ogu aromāti, garšas nianses. 
Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā kā kompanjonu 
pie ceptas, grilētas sarkanās gaļas ēdieniem vai vistas gaļas 
ēdieniem.Izbaudiet vīnu tagad, vai noglabājiet vīna pagrabā  uz 
3 līdz 6 gadiem uz ļaujiet tam izpausties
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«Laborie» vīna darītava atrodas auglīgajā Paarl ielejā, ar Paarl klintīm fonā

Apmeklējot «Laborie» vīna darītavu – Jums rodas iespēja iepazīt Cape reģionu tādu, kāds tas bija kādreiz. 
«Laborie» ražo lieliskus vīnus jau kopš 1698. gada un ir vairāk nekā 300 gadu pieredze vīna darīšanā, jo ir viena no 
vecākajām operatīvajām vīna saimniecībām Dienvidāfrikā. 

«Laborie» ražo dažus no labākajiem «methode Cap Classique» dzirkstošos vīnus, vīnus, kas ir saņēmuši 
neskaitāmas godalgas, brendijus un unikālu Pinotage deserta vīnu.

LABORIE SAUVIGNON BLANC
13% 0.75L

Reģions: Western Cape. Vīnoga: Sauvignon 
BlancElegants vīns, kas pauž melones, ziedu un 
balto persiku un citu tropisko augļu aromātu notis. 
Garšas palete ir patīkami "kraukšķīga" un svaiga, ar 
nelielu mineralitātes pieskaņu. 

Ieteicams pasniegt 9-10°C temperatūrā gan kā 
aperitīvu, gan kā kompanjonu pie salātiem, baltās 
gaļas un dažādiem zivju ēdieniem, jūras veltēm.

LABORIE SHIRAZ
14% 0.75L

Reģions: Western Cape. Vīnoga: Shiraz
Izteiksmīgs vīns, kas pauž sarkano ogu un nelielu 
piparmētru aromātu nianses, ko papildina neliela 
ozolkoka pieskaņa. Garšas palete ir maiga, bagātīga 
un ar elegantiem tanīniem apveltīta.

Ieteicams pasniegt 16-18°C temperatūrā kā 
kompanjonu pie dažādiem sarkanās gaļas, 
garšvielām bagātiem ēdieniem. 



ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО154 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

MONT ROCHELLE IR EKSKLUZĪVA VĪNDARĪTAVA
FRANSCHOEK IELEJĀ, DIENVIDĀFRIKĀ. 

Vīndarītavas labākā īpašība- vīndari cenšas savus vīnus padarīt absolūti perfektus, līdz tie nonāk līdz patērētājam. Visa vīnogu raža tiek novākta ar rokām.  
Mont Rochelle vīndarītavai pieder arī 5***** viesnīca un restorāns.

Kas ir MIKO? 
Miko Rwayitare (2.12.1942-24.9.2007) bija Ruandā dzimis miljardieris. Tiek uzskatīts par Āfrikas mobilo telekomunikāciju tēvu.
1986.gadā veicis pirmo mobilā telefona zvanu Āfrikas kontinentā.
Dibinājis Telecel International – pirmo telekomunikāciju kompāniju Āfrikā.
2001.gadā Miko Rwayitare iegādājās Mont Rochelle vīndarītavu un kļuva par pirmo melnādaino personu, kura kļuvusi par vīndarītavas īpašnieku 
Dienvidāfrikā. MIKO vīna zīmols tiek ražots par godu tā pirmajam īpašniekam - Miko Rwayitare.

MIKO CHARDONNAY
13% 0.75L

Vīns tiek ražots tikai gados, kad tas atbilst nepieciešamajai augstākajai kvalitātei. Vīns saņēmis Sudraba apbalvojumu prestižajā «Chardonnay du Monde» 
(Francija) konkursā 2008.gadā un  sudraba apbalvojumu «International Wine & Spirits Competition 2011, 4.5 zvaigznes John Platter 2013.gada vīna pārskatā.

Vīns ir izvēlēts par vienu no pamatvīniem, kuru kā labāko piemēru izmanto Starptautiskajā Sommelier skolā (WSET) Londonā.

2015.gadā Mont Rochelle vīndarītavu iegādājās Sers Ričards Brensons (Sir Richard Branson)- Virgin kompānijas dibinātājs un īpašnieks. Vīndarītava 
patlaban ir pievienota Virgin Limited Edition labāko atpūtas vietu sarakstam.
Premium klases sauss baltvīns ražots no 89% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc un 1% Semillion vīnogu šķirnēm. Vīns maigā dzeltenīgā krāsā ar zaļu 
nokrāsu. Vīna buķetē - minerālu, citrusaugļu - citrona, laima, apelsīnu miziņas nianses. Nobeigumā jūtams ozolkoks. 

Vīns 12 mēnešus izturēts jaunās Burgundijas tipa ozolkoka mucās. 2015.gada ražas vīns saražots tikai 2600 pudeles. Vīns baudām vēl līdz 2025.gadam vai 
pat ilgāk!

DIENVIDĀFRIKA ЮЖНАЯ АФРИКА
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Manoel D. Poças Junior dibinājis Pocas Junior vīndarīšanas 
uzņēmumu tālajā 1918.gadā. Pocas trešā paaudze vada uzņēmumu 
jau kopš 1975.gada un ir viena no Top 10 vadošajām vīndarītavām 
Portugālē, pie tam vienai ģimenei piederoša, kas mūsdienās ir 
retums.

Vīndarītava audzē vienas no svarīgākajām Portugāles vīnogu 
šķirnēm: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca 
un Tinto Cão (sarkanās vīnogu šķirnes) un Malvasia Fina, Códega, 
Fernão Pires Rabigato, Viosinho un Moscatel (baltās vīnogu šķirnes).

Visi  Pocas  ražotie  portvīni  regulāri  piedalās  starptautisku  mērogu 
konkursos, kur ieņem vadošās vietas, pateicoties savai nemainīgajai 
un augstajai vīnu kvalitātei.

Мануель Д. Поcаш Жуниор основал винодельню Pocas Junior 
в далеком 1918 году. Третье поколение семейства Поcаш 
управляет предпри-ятием уже с 1975 года и входит в топ 10 самих 
успешных виноделен Португалии, к тому же это предприятие 
принадлежит одной семье, что в наше время большая редкость.

В виноградниках выращивают одни из самых значительных 
сортов винограда Португалии: Турига Насьонал, Турига Франка, 
Тинта Рoриз, Тинта Барокка и Тинто Као (сорта красного 
винограда) и Малвазия Фина, Кодега, Фернаньо Пиреш 
Рабигату, Виосинxo и Мускатель (сорта белого винограда).

Все изготовленные портвейны регулярно участвуют в 
международных конкурсах, где занимают ведущие места, 
благодаря своему неизменно высокому качеству.

POCAS RUBY
19% 0.75L

PORTUGĀLE ПОРТУГАЛИЯ

POCAS TAWNY
19% 0.75L

POCAS PINK
19.5% 0.5L
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19 CRIMES HARD CHARDONNAY
13% 0.75L

...Mūsu Hard Chardonnay godina drosmīgās sievietes, 
kas tika izraidītas uz Austrāliju, ar visdrošāko Chardonnay 
izteiksmi, kādu mēs spējam radīt…
JANE CASTINGS – THE STORY
Precējusies, māte četriem maziem bērniem, strādājot 
kā mājkalpotāja Jane Castings 1846. gadā tika izsūtīta 
no valsts uz 7 gadiem, jo pieņēma sieru un bekonu, 
apzinoties, ka šie produkti ir zagti.

19 CRIMES CABERNET SAUVIGNON
14% 0.75L

MICHAEL HARRINGTON – THE STORY
Britu armijai lika kaunēties notiesātais Michael 
Harrington, kurš vairāk pazīstams kā līderis, kurš vadīja 
drosmīgāko izbēgšanu no Austrālijas. 1867. gadā, 
Harringtons kopā ar vēl sešiem, stājās pretī milzīgam 
taifūnam, atrodoties mazītiņā laiviņā, lai tiktu uz 
amerikāņu vaļu medību kuģi. Mūsdienās šo bēgšanu 
pazīst kā «Catalpa Rescue».

AUSTRĀLIJA АВСТРАЛИЯ
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19 CRIMES RED BLEND
13% 0.75L

...Mūsu red blend ir tādas pašas ībašības kā tiem, kas tika izraidīti uz 
austrāliju. Izaicinošs pēc būtības, drosmīgs pēc raksturs. Vienmēr 
bezkompromisu. Tā ir garša, kuru nekad neaizmirsīsi…
JOHN BOYLE O’REILLY – THE STORY
Kā jaunietis īrijā John Boyle O’reilly bija īrijas republikāņu brālības 
jeb fēniešu biedrs, par kuru viņš tika izsūtīts uz rietumu Austrāliju. 
Pēc bēgšanas uz ASV, viņš kļuvis par ievērojamu īru kopienas un 
kultūras pārstāvi, izmantojot savas redaktora prasmes bostonas 
laikraksta The Pilot.

19 CRIMES THE UPRISING
14.5% 0.75L

... The Uprising, kas nogatavināts 30 dienas ruma mucās, godina 
Austrālijas «ruma» sacelšanos 1808.gadā. Tā kā valdība traucēja 
ruma tirdzniecībai, iedzīvotāji vēlējās to nolaupīt. Mēs savukārt, 
nogatavinam daļu vīna ruma mucās, piešķirot tam maigu brūnā 
cukura apdari šim tumšajam, brīnišķīgajam vīnam …

19 CRIMES THE BANISHED
13.5% 0.75L

...Blends, kas ir pārpārēm bagātīgs. Tāpat kā vīna daudzums, kas tika 
nodots notiesātajiem kuģiem, katrs malks ir pelnīts…
JAMES WILSON – THE STORY
1836. Gadā dzimis James Mcnally Newry, Īrijā, 17 gadu vecumā viņš 
pievienojās britu armijai (pieņemot citu vārdu), pirms atgriešanās 
Īrijā, 1864. gadā kļuva par fēnieti. 1866. gada 10. februārī viņš un citi 
fēnieši tika arestēti, atzīti par vainīgiem dumpībā un slepkavībā – tiem 
piesprieda nāves sodu. Pēc tam gan viņus izmantja kā kalpus un tā 
sākās viņu garais ceļš uz Austrāliju.

AUSTRĀLIJA АВСТРАЛИЯ
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STERLING VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON 
NAPA VALLEY
14.5% 0.75L 

“Sterling Vineyards” ir viena no premiālajām vīna darītavām Napa 
Valley ielejā, Kalifornijā.
Napa Valey ielejas spēks parādās bagātīgā, dziļā, granāta sarkanā 
krāsā, ko papildina un izceļ tumši sarkano un melno augļu un ogu 
aromāti. Garšas palete ir pilnmiesīga, labi strukturēta, kur jaušami 
tādi aromāti kā melnie ķirši, avenes, kazenes un nogatavojušās 
plūmes. Kopējo garšu papildina ozolkoka pieskaņa,  garšvielas, 
jūras sāls karamele un vaniļas pupiņās. Vīns ir līdzsvarots un labi 
strukturēts, ar nemainīgu skābuma līmeni un acīmredzamiem, 
bet patīkamiem tanīniem. Baudiet vīnu tagad, vai noglabājiet to 
savos vīna pagrabos vismaz uz nākamajiem desmit gadiem.

STERLING VINEYARDS CHARDONNAY
NAPA VALLEY

14% 0.75L 
“Sterling Vineyards” Napa Valley ielejā Chardonnay 
šķirnes vīnoga tiek piedāvāta gaiši zeltainā krāsā, 
kas glāzē atveras un ir ļoti aromātiska,  dominējot 
citrusu, kraukšķīgu ābolu un grauzdētu lazdu riekstu 
aromātiem. Primārie aromāti un grašas aizved 
pie bagātīgi teksturēta vīna, ko papildina un izceļ 
citrusaugļu, persiku un medus mandeļu aromātu 
un garšas īpašības. Vīns ir līdzsvarots, kas balansē 
starp elegantu, krēmveida tekstūras apveltītu vīnu 
un izteiktu skābes līmeni. Pievilcīgs vīns, ar ilgu un 
noturīga pēcgaršu. 
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1000 STORIES 
14.5% 0.75L

Augstākās kvalitātes sarkanvīns no Kalifornijas. Rubīnsarkanās krāsas Zinfandel 
vīnogu harmoniskais līdzsvars no mendocino un sonoma apgabaliem piešķir 
aromātisku sarkano augļu aromātu un piesātinātu melno augļu garšu.

Petite Syrah un Syrah pieskāriens papildina šo vīnu ar melno un balto piparu niansēm, 
kam seko noapaļots dūmakainums, pateicoties vīna noturēšanai mucās – vispirms 
vīns tiek noturēts franču un amerikāņu ozolkoka mucās, pēc tam jaunās burbona 
mucās un beidzamā nogatavināšana notiek vecās (pat 13 gadus!) burbona mucās, 
kas savulaik izmantotas augstākās kvalitātes burbona radīšanā.

Katra vīna partija ir veidota individuāli, veidojot šim vīnam unikālu un neatkārtojamu 
garšu. 

Ieteicams baudīt kopā ar grillētiem ēdieniem, picām, burgeriem un cietajiem sieriem.

ASV США
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CASILLERO DEL DIABLO CHARDONNAY
12.5% 0.75L

Kvalitatīvs sauss baltvīns, veidots no Chardonnay šķirnes vīnogām,  Central 
Valley reģionā. Tam piemīt gaiša citrondzeltena krāsa ar izteiksmīgu un 
pievilcīgu ananāsu, papaijas un vaniļas aromātu. Šis elegantais vīns ir 
līdzsvarots ar perfektu skābuma līmeni un ilgu, neaizmirstamu pēcgaršu. 
Lieliski sader ar sieriem, jūras veltēm, pastas un zivju ēdieniem. 

CASILLERO DEL DIABLO SAUVIGNON BLANC
12.5% 0.75L

Svaigs, kvalitatīvs sauss baltvīns no Sauvignon Blanc šķirnes vīnogām, 
ražots Central Valley reģionā. Vīna buķete ir bagāta ar persiku, ērkšķogu 
un citrusa augļu aromātiem. Delikāts vīns ar līdzsvarotu un patīkamu 
skābumu. Labi sader ar jūras veltēm, zivju ēdieniem un zupām. Ieteicams 
pasniegt pie salātiem un veģetāriem ēdieniem, vai arī baudīt kā aperitīvu. 

CASILLERO DEL DIABLO CARMENERE
13.5% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns no Carmenere šķirnes vīnogām, Rapel Valley 
reģionā. Vīns tumši violetā krāsā ar izteiktu plūmju un šokolādes 
aromātu, kam seko kafijas un vaniļas nianses. Tā buķetē jūtamas 
kazeņu un garšvielu nianses, ko papildina ozolkoka pieskāriens, 
piešķirot vīnam labi strukturētu un pilnmiesīgu garšu. Ieteicams 
pasniegt kopā ar sarkanās gaļas ēdieniem, nogatavinātiem sieriem 
un pastu.

CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON
13.5% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns no Cabernet Sauvignon šķirnes vīnogām, Central 
Valley reģionā. Tam piemīt tumša rubīnsarkana krāsa un tā buķete ir bagāta 
ar upeņu, ķiršu un plūmju aromātiem, ko papildina vaniļas, grauzdētas 
kafijas un šokolādes nianses. Šis garšas ziņā piesātinātais vīns ir perfekti 
strukturēts, sniedzot ilgstošu pēcgaršu. Lieliski saderēs ar asiem ēdieniem, 
sarkano gaļu un izturētiem sieriem.

CASILLERO DEL DIABLO MERLOT
12.5% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns no Merlot šķirnes vīnogām. Labi strukturēts 
vīns rubīnsarkanā krāsā ar violetu nokrāsu. Vīna buķete ir bagāta 
ar plūmju un kazeņu aromātiem ar dūmakainām zaļumu un 
grafīta notīm. Labi sader ar pastu, putnu gaļu, šķinķi, risoto, 
maigiem sieriem. 

ČĪLE ЧИЛИ
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CASILLERO DEL DIABLO
DARK RED 
13.5% 0.75L

Augstas kvalitātes sarkanvīns no čīles, maule ielejas, tā īpašais blends veidots no 
dižciltīgiem vīnogulājiem, piešķirot vīnam intensīvu rubīnsarkanu krāsu.
Vīna buķetē jūtama sarkano un melno augļu, piemēram, saldo zemeņu, nogatavojušos 
ķiršu, upeņu, plūmju un vaniļas nianses, pateicoties nogatavināšanai franču un 
amerikāņu ozolkoka mucās. 

Vīns ir zīdains un labi sabalansēts. Ieteicams baudīt kopā ar sarkanās gaļas ēdieniem, 
bārbekjū.

ČĪLE ЧИЛИ



ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО162 EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS  I  КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ČĪLE ЧИЛИ

MARQUES DE CASA CONCHA

MARQUES DE CASA CONCHA- 1718.gadā Spānijas karalis Filips V piešķīra marķīza titulu José de 
Santiago Concha y Salvatierra sauktam par Marques de Casa Concha, kurš bija Čīles gubernators 
un Kalatravas bruņinieks. Concha Y Toro vīndarītavas dibinātājs Don Melchor de Santiago Concha 
y Toro bija septītais de Casa Concha marķīzs. Par godu šim mantotajam titulam, lai atspoguļotu 
tradīcijas un cēlās augstmaņu vērtības, 1976.gadā tika izgatavots pirmais Marques de Casa Concha 
Cabernet Sauvignon vīns no 1972.gada vīnogu ražas, kurš līdz šai dienai nes Marques de Casa 
Concha vārdu.

MARQUES DE CASA CONCHA vīni iegūst augstākos novērtējumus visos pasaules svarīgākajos un 
lielākajos vīna konkursos, vienmēr ierindojoties top pozīcijās starp slavenākajiem pasaules vīniem.

MARQUES DE CASA CONCHA -в 1718 году Испанский король Филип V присвоил титул маркиза 
José de Santiago Concha y Salvatierra названному именем  Marques de Casa Concha. Маркиз 
был губернатором Чили и рыцарем Калатравы. Винодельческое хозяйство Concha Y Toro 
основал Мельчор де Конча и Торо, который был маркизом седьмого поколения семьи De Casa 
Concha. В честь унаследованного титула, отражая традиции и ценности семьи,  он создал 
первое вино Marques de Casa Concha Каберне Совиньон в 1976 году из урожая винограда 
собранного в 1972 году.

Вино MARQUES DE CASA CONCHA - получает самые высокие оценки  на всех крупных конкурсах, 
всегда занимая ведущие места среди самых известных вин в мире.
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MARQUES DE CASA CONCHA
CHARDONNAY

14% 0.75L

Kvalitatīvs vīns no 100% Chardonnay šķirnes 
vīnogām, ražots Maipo ielejā. Vīns ir dzeltenā krāsā 
ar zaļganu nokrāsu, buķete bagāta ar ananāsu, baltās 
šokolādes un augļu aromātiem. Garšā jūtamas augļu 
un ozolkoka nianses. Ieteicams pasniegt pie zupām, 
pastas ēdieniem un sieriem. Baudīt atdzesētu!

MARQUES DE CASA CONCHA
CARMENERE

14% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns no 100% Carmenere vīnogām 
no Čīles, Rapel ielejas. Izturēts 18 mēnešus franču 
ozolkoka mucās. Vīnam ir tumši sarkana krāsa, klasiskā 
Carmenere garša, kurā jūtamas zilo plūmju, upeņu un 
melnās šokolādes nianses. Vīnam ir noapaļoti tanīni, 
eleganti sader ar ēdieniem pagatavotiem no pīles, 
sautējumiem ar jēra, brieža gaļu.

MARQUES DE CASA CONCHA
CABERNET SAUVIGNON

14.5% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns no Cabernet Sauvignon šķirnes 
vīnogām. Vīna buķete ir bagāta ar ķiršu, jāņogu un 
šokolādes aromātiem ar vaniļas un kafijas niansēm. 
Labi sader ar grillētu liellopa un cūkas gaļas ēdieniem, 
sieriem. Ieteicams pasniegt 15-18°C temperatūrā. 
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DON MELCHOR

Don Melchor ir pirmais Čīles ikonas vīns. Šis brīnišķīgais Cabernet Sauvignon 
no Puente Alto vīna dārza ir nepārspējams ieraksts vēsturē, pierādīdams Čīles 
spējas radīt izsmalcinātu pasaules klases vīnu. 

18. gs. Concha Y Toro dibinātājs Don Melchor devās braucienā uz Franciju Bordo, 
no kurienes mājās pārveda vīnogu stādus. Izcilā Čīles amatpersona Don Melchor 
de Concha Y Toro bija pārliecināts, ka vīna darīšanai Čīlē ir milzīgs potenciāls 
ar vitāli svarīgu platformu, ar kuru konkurēt starptautiskajā tirgū. Don Melchor 
vizīte Bordo vienlaicīgi radīja vīna nozari Čīlē, kā arī vīna namu Concha Y Toro, 
kas šobrīd ir pasaulē lielākais vīna ražotājs. 

DON MELCHOR CABERNET
SAUVIGNON
14.5% 0.75L

Čīlē, Puente Alto vīnogudārzā ražots augstākās kvalitātes sarkanvīns, kas veidots 
no 98% Cabernet Sauvignon un 2% Cabernet Franc. Vīns tumšā rubīnsarkanā 
krāsā, kam piemīt intensīvs aromāts ar sarkano augļu, šokolādes un tabakas 
niansēm, pateicoties vīna izturēšanai 15 mēnešus franču ozolkoka mucās. 
Brīnišķīgi strukturēts un sabalansēts vīns!
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 CARMIN DE PEUMO
14.5% 0.75L 

Pirmais Čīles ikonas vīns, tumši sarkanā krāsā ar violetām niansēm. Šis augstās kvalitātes 
vīns nāk no Peumo reģiona, ko atzinīgi vērtē pasaules kritiķi. Ļoti elegants vīns, kam piemīt 
melno augļu - plūmju, kazeņu un tabakas aromāts, pateicoties vīna izturēšanai 17 mēnešus 
Franču ozolkoka mucās. Vīnam ir noapaļota garša, kam seko gara un izteikta pēcgarša. 
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ELEPHANT HILL

Elephant Hill ir viena no skaistākajām un inovatīvākajām vīna 
darītavām pasaulē, kura atrodas idilliskā Te Awanga piekrastē 
- Hawkes Bay, Jaunzēlandē.

Vīna darītava ir ģimenes uzņēmums – kad 2001. gadā Rejdena 
un Rodžers Veiss viesojās Te Awanga piekrastē, viņi šo vietu 
uzreiz iemīlēja. Viņu sapnis bija ražot vīnus, kas nākuši no viņu 
vīnu dārziem, kas patiesi reprezentētu reģionu no kura tie 
nākuši, un kur kvalitāte ir galvenais faktors.

Kopā viņi ir izveidojuši vīna dārzus, mūsdienīgu vīna darītavu 
un restorānu, iedvesmojoties no Klusā okeāna un Te Awanga 
piekrastes dabas skaistuma.

Elephant Hill filozofija ir ražot elegantus, izsmalcinātus vīnus 
ar izteiktu augļainumu, kas pauž savu raksturu un personību.

Visus vīnogulājus Elephant Hill vīna dārzos atvēsina vēsais 
okeāna gaiss, sniedzot vīnogulājiem nepieciešamo brīnišķīgo 
augļu pilnību un eleganci.

JAUNZĒLANDE НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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ELEPHANT HILL
SAUVIGNON BLANC

13% 0.75L

Kvalitatīvs baltvīns, veidots no 100% Sauvignon 
Blanc vīnogām. Vīna brīnišķīgā garšas 
un aromāta buķete veidojas, pateicoties 
Jaunzēlandes rudens klimatam. Aromātā 
atklājas citrusaugļu ziedu, citrona vībotnes un 
savvaļas augu raksturs. Garšā balansē minerālu 
notis ar laima un ērķšogu niansēm. Kolorīts 
skābums, papildinot maigu saldumu, veido 
klasisko Jaunzēlandes Sauvignon Blanc vīnu. 
Īpaši labi saderīgs ar salātiem, jūras veltēm, zivju 
ēdieniem, suši un putnu gaļu.

ELEPHANT HILL RESERVE 
CHARDONNAY

13% 0.75L

Kvalitatīvs, sauss baltvīns no 100% Chardonnay 
šķirnes vīnogām. Vīnam piemīt izteikti dzeltena 
krāsa ar intensīviem, zeltainiem toņiem. Tā 
būķetē jūtamas augļu notis - persiki, bumbieri un 
melones. Vīns baudāms viens pats atdzesēts vai 
ar vieglām uzkodām, jūras veltēm un baltās gaļas 
ēdieniem.

ELEPHANT HILL
LE PHANT BLANC

14% 0.75L

Kvalitatīvs baltvīns ražots no Viognier, Pinot 
Gris un Gewurztraminer vīnogām Jaunzēlandē, 
Te Awanga vīnogdārza. Tā buķetē jūtamas 
garšvielu, ziedu un tropisko augļu notis. Vīns ir 
maigi saldens, un brīnišķīgi sabalansēts. Laba 
saderība ar taizemes, japāņu un vjetnamiešu 
virtuves ēdieniem. 

ELEPHANT HILL
PINOT NOIR
13% 0.75L

Kvalitatīvs sarkanvīns ražots no 100% Pinot 
Noir vīnogām no Jaunzēlandes, Bendigo vīnogu 
dārza. Tā buķetē jūtami sarkano augļu un smalko 
ziedu tanīni, kas piešķir vīnam dinamisku 
skābuma līmeni un nopapaļotu garšu. Laba 
saderība ar zivju ēdieniem, mājputnu gaļu, īpaši 
ar pīli.
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MORA NEGRA
14.5% 0.75L 

Augstas kvalitātes sarkanvīns, ražots no 70% Malbec un 30% Bonarda vīnogām San Juan reģionā, kuru vīnogulāji ir vairāk nekā 40 gadus veci. 
Vīns rubīnsarkanā krāsā, kura buķetē jūtami nogatavojušos sarkano augļu, žāvētu vīģu un šokolādes aromāti. Tam piemīt noapaļota garša ar 
plūmju un ķiršu niansēm, jūtami saldeni tanīni, pateicoties vīna izturēšanai 15 mēnešus Amerikāņu un Franču ozolkoka mucās. Pēc pildīšanas 
pudelēs vīns tajās tiek izturēts vēl 6 mēnešus.
Lieliska saderība ar asiem liellopu gaļas ēdieniem un nogatavinātiem sieriem.

2009  MORA NEGRA Malbec- Bonarda
LABĀKAIS MALBEC DIENVIDU PUSLODĒ   I   MALBEC INTERNATIONAL COMPETITION 2012
ZELTS    I    ARGENTINA WINE AWARDS 2012
ZELTS    I    LES CITADELLES DU VIN 2012
ZELTS    I     SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 2012

2010  MORA NEGRA Malbec- Bonarda
ZELTS   I     BERLINERWEIN TROPHY 2013
ZELTS   I    SÉLE TIONS MONDIALES DES VINS 2013
90 PUNKTI   I   TIM ATKINS 2014     

ARGENTĪNA АРГЕНТИНА
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1998. gadā draugu grupa no Itālijas un Argentīnas izveidoja ACHAVAL-FERRER - Mendozas reģionā bāzētu 
vīna darītavu, kas jau pirmsākumos ir pozicionēta kā izcilu, visaugstākās kvalitātes vīnu ražotāja.

ACHAVAL- FERRER katrā ražošanas solī- no vīna dārza līdz patērētājam- koncentrējas uz izcilību, jo tikai tā, 
vīndara Roberto Cipresso vārdiem runājot: "Ir iespējams izmantot katra ACHAVAL- FERRER unikālā vīna 
dārza potenciālu, radot vislabākos vīnus". Lai sasniegtu teicamu kvalitāti, ACHAVAL-FERRER uz vīnogulājiem 
atstāj tikai vislabākos ķekarus, kas tiek novākti ar rokām, un tikai tad, kad tie sasnieguši vislabāko gatavības 
pakāpi. Visi vīni tiek izturēti franču ozolkoka mucās vismaz 12 mēnešus. Pēc pildīšanas pudelē vīni vēl vismaz 
gadu nobriest ACHAVAL-FERRER vīna pagrabos un tikai tad tiek piedāvāti to patērētājiem.

ACHAVAL-FERRER vīndarītava ir viena no pirmajām, kura uz pudeļu etiķetēm neraksta vīna buķetes aprakstu, 
lai neietekmētu katra vīna baudītāja personīgo vīna izjušanas spēju !

Piedāvātie vīni pieejami gan 0.75 L, gan Magnum (1.5 L) pudelēs.

В 1998 году группа друзей из Италии и Аргентины создала винодельню ACHAVAL-FERRER в регионе 
Мендоза, которая с самого начала позиционировала себя как производителя вин самого высоко 
качества.

На каждом этапе приготовления вина ACHAVAL-FERRER тщательно следит за безупречным качеством 
процесса. Поскольку со слов винодела: "Существует возможность использовать потенциал каждого 
виноградника ACHAVAL-FERRER, для создания самого лучшего вина"

.На виноградниках ACHAVAL-FERRER только лучшие букеты, которые собираются вручную и только 
тогда, когда виноград достиг самой лучшей степени созревания. Все вина хранятся в французских 
дубовых бочках не менее 12 месяцев. После разлива вина по бутылкам, его еще не менее года хранят 
в винных погребах. ACHAVAL-FERRER является одним из первых винопроизводитей, который не 
указывает на этикетке состав букета, чтобы не влиять на восприятие ценителей. вина.

Предложенные вина доступны в бутылках 0.75Л и Магниум 1.5Л.

ARGENTĪNA АРГЕНТИНА
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ACHAVAL FERRER MALBEC MENDOZA
14.5% 0.75L

Malbec Mendoza neizbēgama ir mūsu zemes, Argentīnas 
autentiskās vīngu šķirnes atspoguļojums, kas simbolizē 
mūsu valsti, Andu kalnu grēdas un sauli.
Vīns ir lielisks Malbec pārstāvis. Šis jaunais vīns, spēcīgs 
un samtains, kur viena Malbec šķirnes vīnoga tiek ievākta 
no dažādām vīna dārziem un atrodas galvenajos vīna 
audzesānas reģionos, ko piedāvā Cuyana province. Buķetē 
jūtamas Malbec raksturīgās garšvielas un svaigi sarkanie 
augļi. Garšā izpaužas noapaļoti tanīni, izteiktas sarkano 
augļu notis un lieliski sabalansēts skābums.

ACHAVAL FERRER CABERNET SAUVIGNON
14.5% 0.75L

Precīzs Cabernet Sauvignon vīnogu šķirnes atspoguļojums, 
ķas sniedz asu un tiešu vēstījumu, kurā augļi pārvar 
minerālitātes nianses.
Vīns, kas iegūts no nelieliem vīnogulāju dārziem un atrodas 
Mendozas vīna reģionā, izceļas ar sulīgu tekstūru, kas bagāta 
ar tumšo un sarkano augļu rakstura iezīmēm.
Buķetē jūtama plūmju ievārījuma un kazeņu nianses. 
Balzāma nianses pastiprina šī vīna svaigumu. Pēcgaršā vīnu 
papildina skaidri sajūtami tanīni, kā arī minerālu notis.

ACHAVAL FERRER QUIMERA
14% 0.75L

“Quimera” ir arhitektūra un dizains, tas ir vīns, kas apvieno šī reģiona unikālo 
raksturu, kur dominēs siltums. “Quimera”  ir vīns, kas izpaužas jau pašā vīna 
dārzā.
Malbec šķirnes vīnogas nāk no Medrano un Drummond reģioniem. 
Cabernet Sauvignon šķirnes vīnogas nāk no vīna dārziem Medrano un Finca 
Diamante Tupungato, Valle de Uco, 80 km uz dienvidrietumiem no Mendozas.  
1100 metrus virs jūras līmeņa mēs esam iestādījuši 16 hektārus ar Merlot, 
Cabernet Suavignon un Cabernet Franc šķirnes vīnogām.  Katru gadu vīndariem 
Santjago un Roberto tas ir izaicinājums, veidot nemainīga stila “Quimera”  
vīnu, izmantojot tās pašas vīnogu šķirnes, bet tikai citš proprocijās, padarot 
vīnu unikālu gadu no gada.
Tādējādi tiek iegūts vīns ar dziļām nokrāsām. Aromātu palete ir pilnmiesīga un 
bagāta, no tumšiem augļiem līdz smalkiem rozmarīna akcentiem. 

ARGENTĪNA АРГЕНТИНА
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ASHAVAL-FERRER FINCA MIRADOR
14% 0.75L

Vīna dārzi Mendoza, Medrano reģ., kas atrodas 700 m virs jūras 
līmeņa, kuru kopējā platība ir tikai 6 ha. Malbec vīnogulāji 
ir ļoti veci, stādīti 1921. gadā. Būtiski ir tas, ka vīnogulāju 
saknes netiek potētas uz amerikāņu potcelma – tas nozīmē 
ka šis Malbec ir tieši tas autentiskais Malbec, kas vairākus 
100us gadus atpakaļ tika audzēts Francijā, pirms filokseras un 
atceļoja uz Argentīnu. Ļoti maza raža, tikai aptuveni 0,5kg no 
viena vīnogulāja, kas ir tikai 1/3 no pudeles.
Vīnogas tiek rūpīgi novāktas ar rokām, tās labākajā brieduma 
pakāpē, rūpīgi atlasot katru vīnogu. Finca Mirador galvenais 
veiksmes stāsts ir tas, kas vīndari maksimāli maz cenšas 
iespaidot vīnu, ļaujot tam izpausties pašā vīnā, nesot līdzi 
„terroir” jeb vīna dārza raksturu, kas ir ļoti īpašs – tā klimata, 
atrašanās vietas un veco vīnogulāju komponentu dēļ. Finca 
Mirador personība izpaužas caur vīnu, gadu no gada.
Vīns tiek nogatavināts 15 mēnešus franču izcelsmes ozolkoka 
mucās ( 100% jaunās), netiek filtrēts, kas ļauj vīnam saglabāt 
savu raksturu – primārās un galvenās Malbec vīnogas garšas 
un aromātu nianses, pēc iespējas mazāk vīnu iespaidojot no 
malas. Vīnu ieteicams dekantēt 1h pirms pasniegšanas.

ACHAVAL-FERRER FINCA BELLA VISTA 
13.5% 0.75L

Vīna dārzi Mendoza, Perdriel reģionā, kas atrodas 980 m virs jūras 
līmeņa, kuru kopējā platība ir tikai 7 ha. Malbec vīnogulāji ir ļoti veci, 
stādīti 1910. gadā. Vīnogulāju saknes netiek potētas uz amerikāņu 
potcelma. Šis Malbec ir tieši tas autentiskais Malbec, kas vairākus 
100us gadus atpakaļ tika audzēts Francijā, pirms filokseras un atceļoja 
uz Argentīnu. 
Ļoti mazas raža, tikai aptuveni 0,5kg no viena vīnogulāja, kas ir tikai 
1/3 no pudeles.
Vīnogas tiek rūpīgi novāktas ar rokām, tās labākajā brieduma pakāpē, 
rūpīgi atlasot katru vīnogu. Finca Bella Vista galvenais veiksmes stāsts 
ir tas, kas vīndari maksimāli maz cenšas iespaidot vīnu, ļaujot tam 
izpausties pašā vīnā, nesot līdzi „terroir” jeb vīna dārza raksturu, kas 
ir ļoti īpašs – tā klimata, atrašanās vietas un veco vīnogulāju dēļ. Finca 
Bella Vista personība izpaužas caur vīnu, gadu no gada.
Vīns tiek nogatavināts 15 mēnešus franču izclsmes ozolkoka mucās ( 
100% jaunās), netiek filtrēts, kas ļauj vīnam saglabāt savu raksturu – 
primārās un galvenās Malbec vīnogas garšas un aromātu nianses, pēc 
iespējas mazāk vīnu iespaidojot no malas. Vīnu ieteicams dekantēt 1h 
pirms pasniegšanas.
Garšas buķetē jūtams plūmju ievārījuma un kazeņu ogu nianses. 
Balzama nianses pastiprina šī vīna svaigumu. Pēcgaršā vīnu papildina 
skaidri jūtami un saldi tanīni, kā arī minerālu notis. Pasniegt: 16-18°C 
temp. 

ACHAVAL-FERRER FINCA ALTAMIRA 
13.5% 0.75L

Vīna dārzi Mendoza, La Consulta reģionā, Valle de Uco ielejā, kas atrodas 1050 
m virs jūras līmeņa, kuru kopējā platība ir tikai 6 ha. Lieliski Malbec vīnogulāji, 
kas ir vairāk kā 80 gadus veci. Vīnogulāju saknes netiek potētas uz amerikāņu 
potcelma. Šis Malbec ir tieši tas autentiskais Malbec, kas vairākus 100us gadus 
atpakaļ tika audzēts Francijā, pirms filokseras un atceļoja uz Argentīnu. Ļoti 
mazas raža, tikai aptuveni 0,5kg no viena vīnogulāju koka, kas ir tikai 1/3 no 
pudeles.

Vīnogas tiek rūpīgi novāktas ar rokām, tās labākajā brieduma pakāpē, rūpīgi 
atlasot katru vīnogu. Finca Altamira galvenais veiksmes stāsts ir tas, kas vīndari 
maksimāli maz cenšas iespaidot vīnu, ļaujot tam izpausties pašā vīnā, nesot 
līdzi „terroir” jeb vīna dārza raksturu, kas ir ļoti īpašs – tā klimata, atrašanās 
vietas un veco vīnogulāju komponentu dēļ. Finca Altamira personība izpaužas 
caur vīnu, gadu no gada.
Vīns tiek nogatavināts 15 mēnesūs franču izcelsmes ozolkoka mucās (100% 
jaunās), netiek filtrēts, kas ļauj vīnam saglabāt savu raksturu – primārās un 
galvenās Malbec vīnogas garšas un aromātu nianses, pēc iespējas mazāk vīnu 
iespaidojot no malas. Vīnu ieteicams dekantēt 1h pirms pasniegšanas.

Garšas buķetē jūtami bagāti un nobrieduši ķiršu, kazeņu un vīģu aromāti, 
ko papildina tabakas un kakao nianses. Pēc pāris minūšu saskares ar gaisu, 
vīna aromāts pieņem tumšāku noskaņu ar humusa un mitras zemes notīm. 
Pēcgarša ir noturīga un samtaina. Pasniegt: 16-18°C temp. 
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THOMAS HENRY
CHERRY BLOSSOM TONIC

0.2L 
 

Pirmais toniks pasaulē ar ķiršu ziedu 
aromātu.
Japānas ķiršu ziedēšanas iedvesmots 
aromātisks papildinājums džinam, 
mezkalam, vermutam.

THOMAS HENRY
SODA WATER

0.2L 

Thomas Henry klasika.
1773. gadā, strādājot savā laboratorijā 
Mančesterā, Thomas Henry izdevās 
atkāt metodi kā ūdeni bagātināt 
ar oglekļa dioksīdu. Soda Water 
ir neatņemama katra mājas bāra 
sastāvdaļa, kas izceļ vodkas, viskija, 
ruma un citu dzērienu aromātus.
Piemērots vegāniem, nesatur glutēnu.

THOMAS HENRY
GINGER BEER

0.2L 

Gatavots no rūpīgi izvēlētām 
sastāvdaļām, raksturīga spēcīga un 
pārsteidzoši pikanta garša.  Piemērots 
vegāniem, nesatur glutēnu.

MYSTIC & SPICE
ledus  |  4 cl Gancia Vermouth Bianco

  |  Thomas Henry Cherry Blossom Tonic  |  dekorē ar apelsīnu
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THOMAS HENRY LEMONADE 
ULTIMATE GRAPEFRUIT

0.2L 

Gāzēts bezalkoholisks dzēriens - 
greipfrūtu limonāde. 
Augļu saturs: 10% (greipfrūts 9%, 
citrons 1%). Vasaras brīvdienas pudelē 
- to var pasniegt  vienu pašu, ar ledu un 
laima šķēlīti vai arī pagatavot kokteili, 
izmantojot tequila blanco, džinu, 
vodku, viskiju.
Piemērots vegāniem, nesatur glutēnu.

THOMAS HENRY
MATE MATE

0.2L 

Gāzēts, bezalkoholisks mate tējas 
dzēriens ar kofeīnu.
Piemērots veģetāriešiem, vegāniem, 
nesatur glutēnu, bez laktozes. 
Gatavots no ekskluzīvām izejvielām - 
Dienvidamerikas Ilex paraguariensis 
- akmensozola, kas ir mate tējas koku 
karalis, lapām, kas apstrādātas ar 
vislielāko rūpību, lai dzērienā saglabātos 
visas vērtīgās vielas. 
Katrā pudelē ir 150 g kofeīna, kas sniedz 
īpašu dabīgas enerģijas pieplūdumu. 
Dzēriens ir atsvaidzinošs un  autentisks, 
saldināts ar agaves sīrupu. 

THOMAS HENRY
LEMONADE MYSTIC MANGO 

0.2L 

Gāzēts bezalkoholisks dzēriens-augļu 
limonāde ar mango un pitangas 
aromātiem. Augļu saturs: 12%.
Āzijā mango uzskata par dievu ēdienu. 
Šajā dzērienā pilnībā nogatavinātu 
mango saldumu paspilgtina 
noslēpumainā pitangas augļa garša. 
Vasaras brīvdienas pudelē -  to var 
malkot vienu pašu, ar ledu un laima 
šķēlīti vai arī pagatavot kokteili ar 
rumu, Jāgermeister,  mezkau, ogu un 
augļu liķieriem. 
Piemērots vegāniem, nesatur glutēnu.

MYSTIC & SPICE
ledus  |  40 ml spiced rum  |  20 ml svaiga laima sula  |

 Thomas Henry Mystic Mango  |  dekorē ar mango vai laima miziņu
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THOMAS HENRY
TONIC WATER

0.2L 

Thomas Henry Tonic Water 
raksturīgs īpaši augsts hinīna saturs, 
maigi augu un citrusa aromāti. Šis 
premium klases toniks lieliski izcels 
džina labākās īpašibas.

THOMAS HENRY
 COFFEE TONIC

0.2L 

Pilnīgi unikāla bagātīga, spēcīga un 
intensīva garša, kas apvieno toniku 
un kafiju. Gatavojot šo toniku izmanto 
t.s. "cold brew" - auksto kafijas 
pagatavošanas metodi. Daudzu stundu 
ilgā procesā no 100% Latīņamerikas 
Arabica kafijas pupiņām, izmantojot 
aukstu ūdeni,  iegūst eleganta un viegla 
skābuma un neuzbāzīga rūgtuma 
kombināciju, ko pēc tam apvieno 
ar toniku. Rezultāts šo divu spēcīgo 
sastāvdaļu apvienojumam  vienā 
pudelē ir Thomas Henry kafijas toniks, 
kas lieliski garšos pasniegts ar ledu un 
perfekti papildinās dažādus rumus un 
liķierus ar rūgtām notīm, biterus.

THOMAS HENRY
BITTER LEMON

0.2L 

Perfekti sabalasēta rūgtena citronu 
limonāde ar hinīna aromātu.  Tāpat kā 
toniks šī limonāde radās koloniālajā 
Āfrikā 19. gadsimtā  kā līdzeklis pret 
malāriju. Tās svaigā garša visiem 
iepatikās un ātri kļuva par kokteiļu 
sastāvdaļu. Saderēs ar vodku, džinu, 
tequila blanco, ogu liķieriem.
Piemērots vegāniem, nesatur 
glutēnu.

VODKA LEMON
 ledus    |  40 ml vodka   |  Thomas Henry Bitter Lemon   |  dekorē ar laima šķēlītēm
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THOMAS HENRY
 SLIM TONIC

0.2L 

Elegants mazkaloriju toniks ar 
hinīna, bergamotes un piparu 
aromātu.  Patīkami sauss un 
aromātisks,  sniedz pilnu garšas 
buķeti, vienlaikus nodrošinot mazu 
kaloriju daudzumu. Lieliski saderēs 
ar džinu, balto vermutu. Piemērots 
vegāniem, nesatur glutēnu.

THOMAS HENRY
GINGER ALE

0.2L 

Thomas Henry  Ginger Ale izcili 
saderēs ar viskiju, rumu, sarkano 
vermutu, brendiju, šeriju.
Piemērots vegāniem, nesatur 
glutēnu.

THOMAS HENRY 
ELDERFLOWER TONIC

0.2L 

Thomas Henry Elderflower Tonic  ar 
plūškoka ziedu aromātu. Piemērots 
izsmalcinātiem kokteiliem ar džinu, 
vermutu, vodku, tequila blanco, 
mezkālu, Triple Sec.

HORSE’S NECK
ledus  |  4 cl Maker’s Mark bourbon whiskey  |  2 šļaksti Angostura Bitters  |

Thomas Henry Ginger Ale  |  dekorē ar citrona miziņu
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GREEN COLA
0.25L, 0.33L 

Green Cola gatavo no zaļās kafijas pupiņām un 
saldinātājiem, kas iegūti no stēvijas auga. Dabīgs kofeīns. 
0% cukura. 0% konservantu.

PURE COLA
0.33L 

Pure Cola gatavo no zaļās tējas ekstrakta un saldinātājiem, 
kas iegūti no stēvijas auga. Bez kofeīna. 0% cukura. 0% 
konservantu.

GREEN ORANGE
0.33L 

Green Orange apelsīnu limonādi gatavo no apelsīnu sulas 
(20%) ar saldinātājiem, kas iegūti no stēvijas auga. Bez 
pievienota cukura. Satur dabiskos cukurus no apelsīnu 
sulas. 0% konservantu.

GĀZĒTI BEZALKOHOLISKI DZĒRIENI 

Green Cola - jaunas paaudzes kolas dzēriens, gatavots tikai no dabīgām izejvielām, nodrošinot veselīgu dzīves veidu un bezrūpīgāku kolas lietošanu visai ģimenei.

Green Cola raksturīga tā pati ierastā kolas garša, bet tā gatavota tikai no dabīgām izejvielām, cukura vietā izmantots dabīgais saldinātājs - stēvija, dabīgs kofeīna avots - zaļās kafijas pupiņas. Green Cola nav 
cukura un mākslīgo saldinātāju.

Green Cola radīta Grieķijā, pirmo reizi pārdošanā 2014. gadā. 2017. gadā Green Cola tirg Grieķijā 10% un tas ir Nr. 2 kolas zīmols. Šobrīd Green Cola pieejama Grieķijā, Kiprā, Vācijā, Lielbritānijā, Honkongā, 
Jemenā, Marokā, Šveicē, Spānijā, Austrijā un citās valstīs.
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VITTEL
0.5L 

VITTEL - dabīgs augstas kvalitātes minerālūdens no Bonne Source avota, 
Vogēzu kalnu masīva dzīlēm Francijā, kam raksturīgs ideāli sabalansēts 
minerālsāļu un mikroelementu saturs. VITTEL palīdz organismam 
saņemt tam nepieciešamās vielas.

1,5L VITTEL nodrošina 15% no nepieciešamās kalcija dienas devas. 
Pateicoties izcilajai garšai VITTEL ir viens no populārākajiem Francijas 
minerālūdeņiem, pastāvīgs Tour de France un Parīzes maratona 
atbalstītājs. VITTEL pasniedz vairāk kā 80% pasaules Michelin restorānos 
tieši tā izcilās saderības dēļ ar ēdienu.

VITTEL - натуральная минеральная вода высокого качества, которая 
добывается из родника Бон Сурс (горный массив Вогез́ы на северо-
востоке Франции). Воду характеризует идеально сбалансированный 
состав минеральных солей и микроэлементов.

С VITTEL организм получает столь необходимые организму вещества 
- 1,5 литра этой минеральной воды содержат 15% необходимого 
организму суточного обьема кальция. Благодаря превосходному 
вкусу VITTEL является одной из самых популярных французских 
марок минеральной воды. Поддерживает такие знаменитые 
спортивные мероприятия как Тур де Франс и Парижский марафон. 
VITTEL подают в 80% ресторанов Michelin по всему  миру  из-за  её  
идеального  сочетания  с  любыми  блюдами.
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PERRIER
0.33L, 0.75L

PERRIER  - dabīgi gāzēts minerālūdens 
no Vergeze avota Francijas dienvidos, ko 
iecienī-juši cilvēki vairāk kā 140 pasaules 
valstīs.  Perrier ir visaugstākā karbonizācijas 
pakāpe – 7g CO2 uz litru, kas nodrošina 
nepārspējamu atspirdzinājumu un vislielāko 
burbulīšu skaitu pudelē. Patiesi gardēži 
Perrier bieži salīdzina ar minerālūdeņu 
šampanieti.

PERRIER  -  натурально   газированная 
минеральная вода из источника Вергезе 
на юге Франции, которую по праву 
оцени-ли люди в более чем 140 странах 
мира. У воды Perrier  наиболее высокий 
уровень карбонизации - 7г/СО2  на  литр, 
что обеспечивает непревзойденную 
свежесть и наибольшее количество 
пузырьков в бутылке. Настоящие гурманы 
сравнивают Perrier с шампанским среди 
минеральных вод.
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