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КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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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 2022. 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 2022 год!
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KONJAKS UN BRENDIJS
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КОНЬЯК И БРЕНДИ
EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME, TĀ PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀ
UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.
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KONJAKS I КОНЯК

COURVOISIER VS
40% 0.7L, O.5L, O.2L, 0.35L

COURVOISIER VSOP
40% 0.7L, O.5L, O.2L, 0.35L

COURVOISIER XO IMPERIAL
40% 0.7L

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.

Konjaks Courvoisier VSOP ir iegūts no Grande Champagne, Petite Champagne
un Fins Bois apgabalu konjakiem. Tam piemīt kristāla tīrums un bagātā
dzintara krāsa ar sarkankoka atspīdumu un siltu zeltainu toni. Izturēts franču
ozolkoka mucās. Tur konjaks pārņēmis vislabāko no dabas: vaniļas aromātus,
lazdu riekstu maigo garšu ar ziedu, nogatavojušos augļu nianses, un pastāvīgo
piesātināto medus smaržu.

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.

Коньяк Courvoisier VSOP создан из спиртов регионов Grande Champagne,
Petite Champagne и Fins Bois. Напитку характерна кри-стальная чистота
и богатый янтарный цвет с отливом красного дерева и золотистыми
оттенками. Выдержан во французских дубовых бочках. 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 –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.

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.

ĀS
KONJAKS I КОНЯК
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COURVOISIER INITIALE EXTRA
40% 0.7L
Elegantais un burvīgais Courvoisier Initiale Extra konjaks tiek izgatavots no ļoti īpašiem eaux-de-vie spirtiem, kas nākuši no
Grande Champagne un Borderies Cru reģioniem. Ozolkoka mucās tie tikuši izturēti 35 līdz pat 50 gadus, Šis ir ļoti bagātīgs
un aromātisks konjaks, kas sevī apvieno mitra meža un trifeļu aromātus (Courvoisier konjaku izturēšana jau gadsimtiem
ilgi notiek mitros pagrabos), vēlāk ļaujot sajust arī silta augļu pīrāga garšas nianses (pateicoties izturētajiem eaux-de-vie no
Borderies apgabala vīnogām), papildinātas ar kanēļa, apelsīna miziņas un žāvētu aprikožu notīm (tipisks t.s. “rancio” aromāts,
kas rodas ilggadējas izturēšanas laikā, mucā pakāpeniski samazinoties šķidruma daudzumam, padarot tā garšu un aromātu
piesātinātāku). Starptautiski atzīts konjaks, kas ilgstoši izturēts un rūpīgi sajaukts, lai sasniegtu savu izcilību.
“La minute mystique”, jeb Mistiskā minūte - tā Courvoisier konjaka meistars Patrice Pinet dēvē 60 sekundes pirms pirmā malka
baudīšanas, kas jānogaida, kad Courvoisier ticis ieliets glāzē. Tas nepieciešams, lai dotu konjakam iespēju pilnībā atvērties un
pilnā mērā iepazīstināt ar savu bagātīgo un daudzpusīgo raksturu.
Courvoisier Initiale Extra - элегантный, волшебный коньяк, который создан из спиртов eaux-de-vie, выдержанных
начиная от деликатного 35-летнего и до 50-летнего возраста из регионов Cru класса Grande Champagne и Borderies.
Очень богатый и ароматный коньяк, который объединяет аромат влажного леса и трюфелей (коньяк Courvoisier
бессменно, на протяжении веков, выдерживают в сырых погребах), далее проявляются вкусовые нотки теплого
фруктового пирога (благодаря выдержанным eaux-de-vie, созданным из винограда региона Borderies) и дополняется
нюансами корицы, апельсиновой корочки и кураги (типичный аромат «ранчио», который проявляется в процессе
долгой выдержки, когда жидкость в бочке постепенно уменьшается, делая его вкус и аромат насыщеннее).
Международно-признанный коньяк, годами выдержанный и бережно смешанный, чтобы достичь совершенства.
“La minute mystique” или мистическая минута, как эти 60 секунд называет Патрис Пине, мастер блендер коньяка
Courvoisier, время, когда Courvoisier уже налит в бокал, которое нужно подождать, прежде чем сделать первый
глоток, чтобы дать коньяку возможность раскрыться и затем насладиться им и почувствовать все богатство вкуса
Courvoisier.
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COURVOISIER 21 YEAR OLD
40% 0.7L
21 gadīgais Courvoisier ir unikāls un neparasts konjaks, kas ozolkoka mucās tiek izturēts ne mazāk kā 21 gadu.
Cienījamais briedināšanas laiks šim konjakam ļauj atklāt visu savu bagātīgo aromātu un garšas potenciālu.
Tā sastāvā ir labākie Grande Champagne reģiona eaux-de-vie spirti, un tā izturēšana notiek atlasītās Tronçais
ozolkoka mucās vairāk nekā divas desmitgades.
21 gads ir izcils laiks priekš šiem īpašajiem eaux-de-vie, lai parādītu to pilnīgo, bagātīgo un aromātisko stilu.
Aromāta pamatā dominē lazdu riekstu, žāvētu aprikožu un vīģu nianses, kam seko kakao, medus, balto piparu
un koriandra notis, nobeigumā ļaujot sajust arī dabīgas ādas un cigāra klātbūtni. Garšā, savukārt, sajūtami
cukuroti apelsīni un piparkūkas, kas sniedz ilgstošu un izsmalcinātu pēcgaršu.
Коньяк Courvoisier 21 year old уникальный и необычный напиок, который изготовлен из коньяков с
выдержкой не менее 21 года, что позволяет коньяку выразить весь свой богатый аромат и вкусовой
потенциал. Коньяк изготовлен из лучших спиртов eaux-de-vie Grande Champagne Cru и выдержан на
протяжении более двух десятилетий во вручную отобранных дубовых бочках из Tronçais. 21 год –
лучший возраст для этих специфических eaux-de-vie, чтобы показать их полный богатый и ароматный
стиль. Основной аромат – это лесные орехи, курага и инжир, за которыми проявляются нотки какао,
меда, белого перца и кориандра. В конце заметен тонкий запах кожи и сигар. Во вкусе ощущаются
ароматные нюансы засахаренного апельсина и имбирного пряника, которые ведут к долгому и
изысканному послевкусию.

KONJAKS I КОНЯК
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ASKANELI BRANDY 19DROPS
40% 0.5L

ASKANELI BRANDY 20YEARS OLD
40% 0.5L

Augstākās kvalitātes brendijs, kas izgatavots no īpaši veciem,
izturētiem, rūpīgi atlasītu vīnogu šķirņu spirtiem, diapazonā no 1 līdz
19 gadi. Tam piemīt piesātināta, tumša dzintara krāsa.

Augstākās kvalitātes brendijs, kas izgatavots no īpaši veciem,
izturētiem, rūpīgi atlasītu vīnogu šķirņu spirtiem. Tam piemīt
piesātināta, tumša dzintara krāsa. Pilnmiesīgas struktūras brendijs un
tai pat laikā ļoti elegants un maigs.
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BRENDIJS I БРЕНДИ

SPECIĀLĀ BRENDIJU KOLEKCIJA, TIKA RADĪTA 2017. GADĀ. BRENDIJI TIEK PAGATAVOTI NO VECĀKIEM SPIRTIEM NO ASKANELI ĢIMENES KOLEKCIJĀM.

ASKANELI VS GEORGIAN BRANDY
40% 0.5L

ASKANELI VSOP GEORGIAN BRANDY
40% 0.5L

ASKANELI XO GEORGIAN BRANDY
40% 0.5L

Augstākās kvalitātes brendijs, kas izgatavots no īpaši
veciem un izturētiem, rūpīgi atlasītu vīnogu šķirņu
spirtiem, izturētiem no 5 līdz 19 gadiem. Brendijam
piemīt maigs tumšās šokolādes aromāts, maiga garšas
buķete ar medus niansēm.

Augstākās kvalitātes brendijs, kas izgatavots no īpaši
veciem un izturētiem, rūpīgi atlasītu vīnogu šķirņu
spirtiem, izturētiem no 7 līdz 19 gadiem. Brendijam
piemīt bagāta garša ar ozolkoka niansēm un ilgstošu
nobeigumu.

Augstākās kvalitātes brendijs, kas izgatavots no īpaši
veciem un izturētiem, rūpīgi atlasītu vīnogu šķirņu
spirtiem, izturētiem no 10 līdz 19 gadiem. Brendijam
piemīt bagāta, sabalansēta garša, kura apvieno
eleganci un spēcīgumu.

BRENDIJS I БРЕНДИ
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VISKIJS
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ВИСКИ

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.

VISKIJS I ВИСКИ
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GLENFIDDICH 12 YEARS OLD
40% 0.05L, 0.5L, 0.7L, 0.7L+ 2 GLĀZES, 1L

GLENFIDDICH 15 YEARS OLD
40% 0.7L, 0.7L+ 2 GLĀZES

GLENFIDDICH 18 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.

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.

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.

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.
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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 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.

VISKIJS I ВИСКИ

GLENFIDDICH GRAN RESERVA
40% 0.7L

GLENFIDDICH GRAND CRU 23 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.

Glenfiddich 23YO Grand Cru ir ekskluzīvs viskijs, izturēts vismaz 23 gadus Amerikas un Eiropas ozolkoka
mucās un savu slīpējumu guvis īpašās Franču ozola Cuvée mucās, kurās iepriekš tikuši izturēti vīni labāko
šampaniešu pagatavošanai.
Katrs Glenfiddich 23YO Grand Cru piliens ir radīts harmoniskā mijiedarbībā ļaujot tam 6 mēnešu laikā
Cuvée mucās saplūst vienā veselā, sniedzot jaunas aromātu dimensijas no ābeles ziediem līdz citrona
sukādēm un svaigi ceptas maizes niansēm.
Garšā jūtama bagātīga vaniļas, saldās brioche maizes, sandalkoka, bumbieru sorberta un gaišo vīnogu
buķete, ar ilgu un atmiņā paliekošu pēcgaršu.

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.

VISKIJS I ВИСКИ

Glenfiddich 23YO Grand Cru – эксклюзивный виски, выдержанный в течении 23 лет и элегантно
довыдержан в редких бочках французского дуба, в котором ранее выдерживались вина для
приготовления лучшего шампанского.
Во вкусе чувствуются ваниль, сладкая brioche булка, нотки сандалового дерева, грушевого сорбе и
букет светлого винограда, Продолжительное послевкусие.

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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VISKIJS I ВИСКИ

GLENFIDDICH 26YO GRANDE COURONNE
43.8% 0.7L

GLENFIDDICH 30 YEARS OLD
43% 0.7L

GRANDE COURONNE Single Malt viskijs apveltīts ar izcilu bagātību, sapludinot sevī divu izmeklētu ar savām
tradīcijām zināmu namu meistarību un pieredzi. Nogatavināts Gelnfiddich ražotnē, Amerikas un Eiropas ozolkoka
mucās pavadot tur 26 gadus, bet pirms kronēšanas un slavas, tas aizvada papildu izturēšanu retās un īpaši atlasītās
Franču ozolkoka konjaka mucās.
Pēdējais pieskāriens ir maiga harmonija, kur kafijas krēmā, brūnā cukura un garšvielu aromāti saplūst vienā. Kamēr
gaisā virpuļo ozolkoka saldums un smalkmaizīšu smarža, ilgajā, saldi samtainajā pēcgaršā sniedzot katram malkam
patiesu pilnību. Glenfiddich ir visvairāk godalgu saņēmušais Single Malt viskijs pasaulē.

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.

Благороднейшие истоки двух изысканных традиций восходят к этому богатому и величественному
виски. Grande Couronne 26YO это неожиданное воссоединение двух великих миров – Шотландского
Односолодового Виски и Французского Коньяка, которые воплощены в этом роскошном 26-летнем виски
из Спейсайда.
Grande Couronne 26YO - созревает на винокурне Glenfiddich более двух с половиной десятилетий в бочках
из американского и европейского дуба. Венцом его создания является продолжительная довыдержка в
течение двух лет в редких и тщательно отобранных французских коньячных бочках.
Это невероятно роскошный виски, богатый и царственный, с величественным нежным сочетанием сладких
теплых нот кофе со сливками, тростникового сахара, пряностей и тонкого аромата кондитерских изделий.

VISKIJS I ВИСКИ

Великолепный односолодовый виски, который выдерживается минимум 30 лет в бочках из-под
испанского Олоросо и американского бурбона. Наш мастер купажа проводит тщательный отбор
бочек, каждую из которых проверяет и выбирает только лучшие для приготовления виски, чтобы
достичь наилучшего баланса между медом и дубом. Результат ошеломляющий – 30-летний виски с
глубоким и многослойным вкусом и мастерским послевкусием. Настоящий ручной труд опытного
мастера.

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ
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rewrite the rule book

VISKIJS I ВИСКИ

GLENFIDDICH IPA
43% 0.7L

GLENFIDDICH PROJECT XX
47% 0,7L

GLENFIDDICH FIRE & CANE
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.

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.

Glenfiddich Eksperimentālā Sērija paplašina viskija kategorijas robežas un
izaicina tradīcijas. FIRE & CANE viena iesala viskijā apvienoti gan kūdroti, gan
bez kūdras klātbūtnes pagatavoti Glenfiddich viskija spirti, kuru briedināšana
pabeigta Karību reģiona ruma mucās. Neierastā dūmu un salduma kombinācija
radījusi patiešām vilinoši intriģējošu viskiju. Tā aromāts un garša sniedz viegli
dūmakainu noskaņu, kuru pārņem Glenfiddich raksturīgā bumbieru un ābolu
augļainā garša, kas papildināta ar ugunskurā cepta zefīra notīm.

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.

VISKIJS I ВИСКИ

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.

Экспериментальная серия Glenfiddich расширяет границы категории
виски и бросает вызов традициям. Односолодовый виски FIRE & CANE
объединяет в себе как дымные так и не дымные спирты виски Glenfiddich,
заключительная выдержка происходит в бочках из-под Карибского
рома. Необычная комбинация дыма и сладости создает действительно
соблазнительный и интригующий виски. Его аромат и вкус насыщен
легкими дымными тонами, которые плавно перетекают в традиционные
для виски Glenfiddich фруктовые ноты груши и яблока, дополненные
нотками зефира, испеченного на костре.
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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.
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VISKIJS I ВИСКИ

THE BALVENIE DOUBLEWOOD 12YO
40% 0.7L

THE BALVENIE CARIBBEAN CASK 14YO
43% 0.7L

THE BALVENIE PORTWOOD WHISKY 21YO
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 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 PortWood whisky ir vismaz 21 gadu briedināts Single
Malt viskijs ar raksturīgajām augļu, medus un garšvielu niansēm
un ilgu, maigu riekstu pēcgaršu.

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 изпод хереса придает Balvenie DoubleWood 12 Y.O. богатый букет,
глубокий вкус и ореховую сладость.

VISKIJS I ВИСКИ

The
Balvenie
Caribbean
Cask
выдерживается
в
традиционных 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.

Вкус виски The Balvenie PortWood благородный, с выдающимся
и сильным характером, кремово-шелковистой текстурой и
нотами фруктов, мёда и специй.
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THE BALVENIE 30 YEARS OLD
47.3% 0.7L

THE BALVENIE TUN 1509 BATCH NO.6
50.4% 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.

Šī limitētā “TUN 1059 Bacth No.6” viskija sērija ir tapusi mūsu pieredzējušā kupāžas meistara Davida Stuarta
rūpīgā uzraudzībā. Ik gadu tiek pildītas vien 8000 pudeles, kur to kupāžai izvēlēti labākie 21 mucu Balvenie viskiji.
Šie īpašie viskiji izturēti vismaz 21 gadu un vairāk, izmantojot Eiropas ozolkoka iepriekš izturēta šerija mucas,
atkārtoti izturētas Double Wood sērijas šerija mucas un amerikas ozolkoka burbona mucas, kuras rūpīgi tiek
kupāžētas pavadot vēl 3 mēnešus lielā ozolkoka tvertnē TUN 1059.
Aromātā izteikti pilnmiesīgs ar maigu brūnā cukura, īrisa, medus, ingvera un ozolkoka notīm. Izsmalcināti dziļa
garšas sajūta ar kļavu sīrupa, apelsīnu sukāžu un medus saldumu. Pēcgaršā jūtams saldums un iesala notis, tām
mijoties ar ozolkoka vaniļas un garšvielu buķeti.
The Balvenie Tun 1509 – уникальная лимитированая коллекция виски. Специально для этой серии мастер
купажа Дэвид Стюарт лично отбирает лучшие бочки старше 21 года и затем женит их в особом чане под
названием Tun 1509. Каждый год выпускается одна партия размером 8000 бутылок.
Роскошный виски с элегантными нотами коричневого сахара, ириса, мёда, имбиря и дуба. В глубине
вкуса можно также распознать кленовый сироп, цедру апельсина и сладость мёда. Данная версия не
подвергается холодной фильтрации и бутилируется при бочковой крепости.

The Balvenie 30 YO - редкий и особый односолодовый виски, для изготовления которого
мастер купажа Дэвид Стюарт (David C. Stewart) выбирает только определенные бочки, которые
хранились 30 лет в погребах. Комбинируя виски, которые выдержаны в традиционных бочках с
виски из европейского дуба, в которых созревал херес, Дэвид создает богатый, нежный, зрелый
виски со сложным и глубоким вкусом. Тридцатилетний виски бутылируется при крепости
47,3%, чтобы сохранить особый характер The Balvenie.
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VISKIJS I ВИСКИ

BALVENIE AMERICAN OAK 12YO
43% 0.7

BALVENIE WEEK OF PEAT 14YO
48,3% 0.7

Ar mērķi radīt vēl augļaināku un saldāku viskiju The Balvenie, destilācijas meistare Kelsija Makkenija
devās ceļojumā uz Kentuki, labāko Amerikas baltā ozolkoka mucu meklējumos.
Šīs rūpīgi atlasītās, jaunās, nevainīgās no iekšpuses intensīvi apdedzinātās mucas bija gatavas
nobriedināšanai, sevī uzņemot jau iepriekš izturētus viskija spirtus, kuri tika nogatavināti klasiskajās
burbona mucās. Rezultātā radot kompleksu un daudzpusīgu viskiju ar saldena iesala, apelsīnu sukāžu,
vaniļas aromātiem mijoties ar pikanta ozolkoka, ingvera un kanēļa notīm.

Pēc savas iespaidiem bagātās vizītes Ailas salā, Balvenie ražotnes vadītājs Ians Millers bija pārņemts ar vēlmi
veikt eksperimentu ar Balvenie garšas profilu un tamdēļ pasūtīja partiju kūdras, kura iegūta Speisaidas reģionā
un paredzēta iesala žāvēšanai.
Tikai vienu nedēļu gadā ražotnē Balvenie tiek ražots dūmakains viskijs, kurš ir bagātīgs, medains ar citrusa
notīm un dūmakainu pieskaņu. Viskija aromāts ir maigs un saldens ar kūdras dūmiem apvīts, jūtamas vieglas
ziedu notis un medains īriss. Garšā tas ir samtains un noapaļots ar kūdras dūmu, citrusu, vaniļas un ziedu
medus buķeti. Nobeigumā maiga un krēmīga vaniļas pēcgarša.

Это история о том как недавно назначенный преемник мастера винокурни Келси МакКехни
экспериментировала с дважды обожжённым белым американским дубом из бондарни Kelvin в
Луисвилле, Кентукки, чтобы создать ещё более фруктовые, более сладкие вкусы The Balvenie.
В аромате прослеживаются солодовые нотки, сладкая ириска, сменяющиеся тонами цитрусов и
ванили с нюансами пряностей, имбиря и корицы.

VISKIJS I ВИСКИ

Загоревшись желанием провести эксперимент с вкусовым профилем Balvenie после своей поездки на
остров Айла, Иэн Миллар, управляющий дистиллерии, заказал партию торфа из региона Спейсайд для
сушки ячменя. Одну неделю в году дистиллерия Balvenie производит торфяной виски, в результате
чего получается напиток с насыщенным медово-ванильным, цитрусовым характером и деликатным
ароматом дыма.
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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 filtrēts 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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VISKIJS I ВИСКИ

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.

VISKIJS I ВИСКИ
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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% 0.7L

AUCHENTOSHAN THREE WOOD
40% 0.7L

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

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 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 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.

VISKIJS I ВИСКИ
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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 15YO
40% 0.7L

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

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

Krāsa: dziļa dzintara
Krāsa: bagātīgi dziļā
Aromāts: īpašs ar citrusu un medus notīm, raksturīgu
kūdras smaržu
Garša: sildoša un patīkama ar tumšās šokolādes,
kūdras dūmu niansēm

Aromāts: tumšā šokolāde un rozīnes, dūmu notis veido
burvīgu kompozīciju
Garša: lieliska ciedru garša piesātināta ar īrisa notīm
Pēcgarša: izteikta ar sildošiem heresa tanīniem

Pēcgarša: izteikta, ilgstoša

VISKIJS I ВИСКИ

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

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

Цвет: глубокий янтарный

Цвет: насыщенный и глубокий

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

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

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

Вкус: великолепные тона кедровых орешков и
нотками ириса

Послевкусие: ярко-выраженное и длительное

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.

VISKIJS I ВИСКИ

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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SINGLE MALT.

SINGLE MALT.
TWO CHOISES.
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AERSTONE - Skotu "single malt" (iesala) viskijs. Rūpīgi nogatavināts vairāk, kā 10 gadus,
atrodoties intensīvā vidē, kura ieskauj viskija ražotni Airšīras piekrastē, Skotijas zemienē.
Aerstone zīmolam pastāv divi atšķirīgi iesala viskija stili: “Sea Cask” un “Land Cask”. Izvēlieties
savu garšu un baudiet šo unikālo Skotijas elementu buķeti.
AERSTONE – односолодовый шотландский виски, выдержанный более 10 лет в дубовых
бочках. Существует 2 вида - Sea Cask и Land Cask:

VISKIJS I ВИСКИ

SINGLE MALT.

VISKIJS I ВИСКИ

SINGLE MALT.

AERSTONE SINGLE MALT 10YO SEA CASK
40% 0.7L

AERSTONE SINGLE MALT 10YO LAND CASK SMOKY
40% 0.7L

Sea Cask – maigs un samtains, nogatavināts noliktavās atrodoties
blakus jūrai, viskijs ar jūras sāls pieskaņu tā pēcgaršā.
Sea Cask - мягкий и бархатистый виски, с еле уловимыми
нотами морской соли в послевкусие.

Land Cask - ar kūdras dūmiem žāvēts iesals, bagāts un pilnmiesīgs
ar ilgu un neaizmirstamu pēcgaršu.
Land Cask - дымный виски с богатым и полным вкусом и долгим,
незабываемым послевкусием.
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MONKEY SHOULDER
40% 0.05L, 0.5L, 0.7L, 4.5L
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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MONKEY SHOULDER SMOKEY
40% 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. Monkey Shoulder
Smokey sastāvā ir trīs izcili iesala viskiji. Viens no šiem viskijiem ir īpaši
dūmakains, kas viskiju padara vēl īpašāku. Monkey Shoulder Smokey tiek
gatavots nelielās porcijās. Tam piemīt neatkārtojama, viegli dūmakaina
garša un izteikti bagātīgs aromāts ar saldiem un augļainiem toņiem.
Monkey Shoulder относится к особому и редко встречающемуся классу
шотландских виски – смешанный односолодовый виски (Blended Malt
Whisky). Его особенность заключается в том, что используется только
солодовые виски (Malt). В составе Monkey Shoulder Smokey три вида
солодового виски, один из которых особо дымный, что делает виски еще
более особенным. Monkey Shoulder Smokey изготавливается маленькими
порциями. Ему присущ неповторимый, слегка дымный вкус и выраженный
богатый аромат со сладкими и фруктовыми тонами. Не пей как обезьяна –
наслаждайся ответственно!
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DIVAS MUCAS
RADA LABU

TREŠA MUCA
RADA GRANT’S
GRANT’S TRIPLE WOOD
40% 0.05L, 0.2, 0.5, 0.7L, 1L, 1.5L, 4.5L
Grants ģimenes vēsture aptver piecas paaudzes un 130 gadus. Tās sirdslieta vienmēr ir
bijusi unikālu, nepārspējamas kvalitātes Blended Scotch viskiju radīšana.
Grant’s Triple Wood 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 Triple Wood 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.

2020

Trijās mucās izturēts maigākai garšai.
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DIVAS MUCAS
RADA LABU

TREŠA MUCA
RADA GRANT’S
Grant's Triple Wood 12YO
40% 0.7L
Grant's augstākās kvalitātes 12 gadus izturētais viskijs ir lielisks izsmalcinātāko iesala un graudu
viskiju maisījums.
Grant's Triple Wood 12YO ir izturēts trīs dažādās mucās maigākai garšai: šerija muca nodrošina
saldu, noturīgu garšvielu buķeti, Amerikas ozolkoks piešķir smalku vaniļas gludumu un
Borbona atkārtoti pildīta muca sniedz brūnā cukura saldumu, rezultātā iegūstot bagātīgu,
kompleksu ar izteiktām vaniļas notīm garšu.
Ilga, mierīga un sildoša sajūta, kuru jūs noteikti nevēlēsieties sasteigt. Ideāli piemērots svarīgu
dzīves notikumu atzīmēšanai.

Grant’s Triple Wood 12
izmantojot šerija mucu ietekmi

Trijās mucās izturēts maigākai garšai.

Восхитительный Grant's 12YO представляет собой сбалансированный и выдержанный
купаж из солодовых и злаковых дистиллятов. Виски смог доказать свои высокие
качества, завоевав множество престижных наград.
Выдержка в трёх разных бочках придаёт напитку сдержанный и гармоничный вкус, в
котором переплетаются оттенки спелых фруктов, пряной дубовой бочки, сладкого
ванильного сахара и дикого меда. Послевкусие продолжительное и стойкое, с нотами
шоколада, корицы и молочных ирисок.

2020

Trijās mucās izturēts maigākai garšai.

VISKIJS I ВИСКИ
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GRANT’S RUM CASK
40% 0.7L
Grant's Rum Cask Finish ir unikāls viskijs - tā izturēšana pabeigta Karību 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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GRANT’S SMOKY
40% 0.7L

GRANT’S 18 YEARS OLD
40% 0.7L

Grant’s Triple Wood 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 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.

Grant’s Triple Wood 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.

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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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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CONNEMARA ORIGINAL
40% 0.7L

CONNEMARA 12YO
40% 0.7L

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

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.

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

«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.

VISKIJS I ВИСКИ
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Tullamore D.E.W. iemieso īstu Īrijas garu!
0.05L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1L, 4.5L
Tullamore D.E.W. leģenda aizsākās jau senajā, miglā tītajā laikā pirms 10.gs., kad īri radīja
maģisko „Uisce Beatha” (latv. „Dzīvības ūdeni”), jeb, kā to dēvē mūsdienās - whiskey. Īrijas
zeltainie mieži un tīrais, kristāldzidrais ūdens ir šīs leģendas sirds. Pēc tam nāk trīskāršā
destilācija, kam seko lēna, gadiem ilga briedināšana ozolkoka mucās, līdz bagātīgā un
samtainā Tullamore Dew garša ir attīstījusies.
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..

Виски Tullamore D.E.W. Истинно Ирландский!
Tullamore D.E.W. – 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 DEW XO RUM CASK
43% 0.7L

TULLAMORE DEW 12 YEARS OLD
40% 0.7L

TULLAMORE D.E.W. 14 YEAR OLD SINGLE MALT
41.3% 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.

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.

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.

Tullamore D.E.W. XO Caribbean Rum Cask Finish это оригинальный
Ирландский виски, дополнительно выдержанный в бочках из-под
Карибского рома для придания сладких тропических ноток.
Яркие ноты ванили и дуба переплетаются с цитрусами, спелыми
бананами и специями.

VISKIJS I ВИСКИ

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.

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.
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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
32.5% 0.7L, 1L

JIM BEAM HONEY
32.5% 0.7L, 1L

JIM BEAM RED STAG
32.5% 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 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.

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.

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 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.

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.

VISKIJS I ВИСКИ
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JIM BEAM DOUBLE OAK
43% 0.7L

JIM BEAM BLACK
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 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 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.

VISKIJS I ВИСКИ

Jim Beam Black обладает более насыщенным ароматом, более темным цветом и более
сложным вкусовым профилем. После дополнительной 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.

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

45

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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BASIL HAYDEN’S BOURBON
40% 0.7L
Burbona meistars Bazils Heidens (Basil Hayden) kopā ar savu ģimeni
18.gs. beigās pārcēlās uzdzīvi Kentukī.
Tur, par spīti visiem priekšrakstiem, viņš izmēģināja roku burbona
gatavošanā ar augstāku rudzu sastāvu, kā tas bija ierasts pēc vietējās
tradīcijas. Drīz vien šis burbons, kur rudzu pikantās nianses lieliski
papildināja kukurūzas saldenos toņus, ieguva atzinību gan tuvākā, gan
tālākā apkārtnē.
Un tā joprojām arī mūsdienās, pēc vairāk kā 200 gadiem, nelielajā Basil
Hayden’s ražotnē gatavoto burbonu ar īpašo sastāvu ciena un novērtē
viskija pazinēji visā pasaulē.

VISKIJS I ВИСКИ
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KNOB GREEK
50% 0.7L
«Small Batch» Kentucky burbons, ražots mazos apjomos. Bagāta, piesātināta
garša. Izturēts 9 gadus jaunās dedzinātās(dziļi dedzinātas – aligator skin) Amerikas
ozolkoka mucās.
APRAKSTS:
Krāsa:
Vara krāsas
Aromāts: Grauzdēti rieksti, ozolkoks, graudi
Garša:
Piesātināta, saldena, ozolkoka notis, nedaudz augļains
Pēcgarša: Ilgstoša, gara, nedaudz pikanta
IETEICAMĀ PASNIEGŠANA:
Piemērots baudīšainai tīrā veidā kā arī kokteiļos
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HUDSON FOUR GRAIN BOURBON
46% 0.35L

HUDSON MANHATTAN RYE WHISKEY
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 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 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 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».

VISKIJS I ВИСКИ
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Kentucky Owl, viedo
vīru burbona ražotni
1879. gadā Kentuki upes
krastos nodibināja C. M.
Dedmens, bet tās seno
un teiksmaino vēsturi
aizēnoja “sausais likums”.

Kentucky Straight burbons
ražots ierobežotā daudzumā
jau vairāk kā 100 gadus.
Batch #8 burbonam ir spēcīga, bagātīga un bieza buķete, un pēc
katra malka iespējams sajust visu garšas spektru.
“Kentucky Owl veidots no četriem dažādiem burbona spirtiem,
kas noturēti 5, 8, 11 un 14 gadus. Es esmu īpaši priecīgs par to, ka
Kentucky Owl tapšanā izmantots arī manis paša radīts destilāts.”
atzīst Diksons Dedmens.
Lai gan destilāts noturēts tikai piecus gadus, tieši tā jauneklība
burbonā ievij izsmalcinātas karameles un iesala notis, kas lieliski
papildina gala produktu.

KENTUCKY OWL BOURBON
batch #8
2018. jūlija izlaidums, partija - 9051 pudele
60.5% 0.7L
AROMĀTS
Ābols, kanēlis, silta augļu pīrāga garoza, muskatrieksts, karamele, vaniļas
pudiņš, sarkanie pipari, aromātisks ābolu sidrs un kanēlis.

GARŠAS NIANSES
Pastāvīgi mijas saldas, bagātīgas, krēmīgas un pikantas garšas nokrāsas.
Krēmsiers, ābola un kanēļa deserts, kanēļa standziņa, svaigi malti melnie
pipari, medus, ozolkoks, salds bumbieris.
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KENTUCKY OWL CONFISCATED
2018. novembra partija
48.2% 0.7L

KENTUCKY OWL BOURBON batch #9
2019. oktobra izlaidums
63.8% 0.7L

Conﬁscated izceļas ar īpaši patīkamu un bagātīgu garšu, kas šāda stipruma burboniem ir
neraksturīgi. Pikantuma notis padara baudījumu aizraujošāku, savukārt noturīgā pēcgarša
sapludina citrusaugļu un karameles nokrāsas.

Garšas un aromāta iezīmes: Aromāts – ābols, baltā vīnoga, kanēlis, vaniļa un ozols.Garša - medus,
tēja, citrusaugļi un pikanta piparu pēcgarša.Batch #9 veidots no 15 gadus veca, divu veida 14 gadīga,
12 gadīga, 7gadīga un 6gadīga Kentucky Straight Burbona viskijiem. “Batch #9 viennozīmīgi ir viss
robustākais un drosmīgākais produkts no Kentucky Owl, ko esmu radījis un esmu patiesā sajūsmā ”
Dixon Dedman, Master Blender.

Ozolkoka, karameles un tumšās šokolādes notis. Maiga ozolkoka, karameles, vaniļas vafeļu un
banānu pudiņa garša, ko paspilgtina citrona miziņas pēcgarša.

VISKIJS I ВИСКИ
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HIBIKI JAPANESE HARMONY
43% 0.7L
Harmonija ir ļoti trāpīgs vārds, lai aprakstītu šā lieliski sabalansētā,
jauktā Japānas viskija būtību.
Hibiki Japanese Harmony gatavošanā tiek izmantoti iesala viskiji no
Yamazaki un Hakushu viskija darītavām, kā arī graudu viskijs no Chita
viskija darītavas. Pie tam, tie briedināti piecās dažādās mucās.
Divdesmit četras pudeles šķautnes simbolizē laiku – gan 24 stundas
diennaktī, gan īpašo Japānas mēness kalendāru, kas gadu sadala 24
laika ciklos.
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YAMAZAKI 12YO
43% 0.7L
Yamazaki ir Suntory vadošais viena iesala viskijs no Japānas pirmās un
vecākās iesala viskija spirta rūpnīcas. Šis 12 gadus vecais viskijs pirmo
reizi nonāca tirgū jau 1984. gadā un bija pirmais nopietni tirgotais japāņu
Single Malt viskijs pasaulē. Kopš tā laika tas ir ieguvis gandrīz kulta
statusu, un – ne velti!
Brīnišķīgi elegants un gluds Single Malt, ar bagātīgu garšas un aromāta
spektru. Aromātā sajūtamas riekstu eļļas, patīkamas ziedu nianses un
nedaudz tropisku augļu notis. Garša savukārt ir maiga un viegla, ar
saldenumu un pikantām niansēm. Jauka citrusu garša pāraug eksotiskā
augļu paletē un nedaudz uzvēdī arī ruma nianses.

VISKIJS I ВИСКИ

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

53

THE CHITA JAPANESE WHISKY
43% 0.7L
1972. gadā Chita pussalas piekrastē tika likti pamati viskija ražotnei, lai
aizsāktu visaugstākās kvalitātes Japānas graudu viskija ražošanu.
The Chita Single Grain whisky ir Japānas graudu viskijs, kas šeit
gatavots, lai turpinātu pirms gandrīz 50 gadiem aizsāktās graudu viskija
gatavošanas tradīcijas.
Šis viskijs tiek briedināts trīs dažādās mucās, kurās iepriekš gatavināts
šerijs, burbons un vīns.
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SUNTORY WHISKY TOKI
43% 0.7L
JAUNĀS PAAUDZES VISKIJS. Toki Japāņu valodā nozīmē «LAIKS».
Spilgts viskija paraugs, kas veidots sajaucot viskijus no Suntory's
Hakushu, Yamazaki un Chita ražotnēm, Suntory Whisky Toki™ sevī ietver
fundamentālas raksturīpašibas kas raksturo Suntory Whisky blendu:
izsmalcināts balans, harmonija un vienotība.
Tai pašā laikā šī unikālā Hakushu® Amerikas baltā ozolkoka mucu iesala
viskija un Chita graudu viskija kombinācija apgāž jebkādus priekštatus
par graudu un viena iesala viskiju.

KRĀSA:
ZELTA
TONIS

AROMĀTS:
BAZILIKS, ZAĻI ĀBOLI,
MEDUS

GARŠA:
GREIFRŪTS, ZAĻIE ĀBOLI,
PIPARMĒTRAS, TIMIĀNS

PĒCGARŠA:
SALDA, PIKANTA AR OZOLKOKA,
VANIĻAS, BALTĀ PIPARA UN
INGVERA NOTĪM

DEGVĪNS I ВОДКА
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ELIT® ULTRA LUXURY VODKA
40% 0.05L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1,75L, 3L, 6L
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.

DEGVĪNS I ВОДКА
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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.
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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.

DEGVĪNS I ВОДКА
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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.
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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.
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STOLI® GOLD
40% 0.7L
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 no 185 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.
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RIGA BLACK VODKA
40% 0.2L, 0.5L, 0.7L, 1L

RIGA BLACK VODKA CRANBERRY
37.5% 0.7L

Riga Black® Vodka – augstākās kvalitātes degvīns, kas izceļas ar savu vieglo, skaidro un svaigo
aromātu, kā arī patīkamo pēcgaršu. Riga Black® ir pagatavots, savienojot augstākā labuma
spirtu ar tīrāko ūdeni no artēziskajām akām.
Apbrīnojamā garšas tīrība tiek panākta 7 posmu filtrācijas procesā, kas ietver arī unikālo sudraba
ogļu metodi – tiek izmantota sudraba jonizācija, impregnējot ogli. Bez pievienota cukura. Riga
Black® nes sevī «House of Riga Black Balsam®» izcilās kvalitātes zīmi.
Rīgas Melnā Balzama meistaru radīts degvīns. Ieguvis medaļas prestižos starptautiskos nozares
konkursos. Delikāts un maigs – tas ir ideālais dzēriens gan viņam, gan viņai.

DEGVĪNS I ВОДКА
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MOSKOVSKAYA OSOBAYA / MOSKOVSKAYA SILVER
40% 0.1L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1L, 1.75L
Viens no senākajiem krievu zīmoliem ar vairāk kā 100 gadu senu vēsturi. Tradicionāls krievu Osobaya stila degvīns, kas augstu
novērtēts lieliskās garšas un pieņemamas cenas dēļ. Moskosvksaya ražošanā joprojām nemainīgi tiek izmantota recepte, kas
radīta 1938. gadā. Vislabāk lietot atdzesētu šota glāzēs. Produkts pieejams vairāk kā 60 pasaulēs valstīs un spēcīgi nostiprinājis
tirgū savas pozīcijas. Saņemti ekspertu atzinumi daudzos pasaules konkursos.
Degvīns Moskovskaya® Silver tiek ražots tradicionāli, attīrīšanai izmantojot kokogli un papildus - sudrabu. Degvīnam tiek
pielietota četrpakāpju filtrācija, tā iegūstot maigu, patīkamu garšu un kristāldzidrumu.

DEGVĪNS I ВОДКА

MOSKO
CLUB
by

MOSKOVSKAYA PINK
38% 0.7L
Moskovskaya Pink
Lemon juice
Syrup
Fresh raspberries
Egg white
Mint

DEGVĪNS I ВОДКА

Pēc oriģinālas receptes izgatavots degvīns, kurā
jūtams meža ogu maigais aromāts, kadiķogu
nianses un laimam raksturīgais svaigums.
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MOSKOVSKAYA® KEDROVAYA
40% 0.5L
Moskovskaya® Kedrovaya ir izgatavots pēc tradicionālās Moskovskaya receptes – kviešu un rudzu
spirts, trīskārt destilēts, sajaukts ar tīru artēzisko ūdeni, filtrēts caur kvarca smiltīm un bērza
kokogli, pēc tam vienmērīgi aromatizēts ar ciedru riekstiem. Smalku garšu pievienošana, lai
izlīdzinātu degvīna garšu, senajos degvīna ražošanas reģionos ir bijusi ilgstoša tradīcija. Jaunajam
Moskovskaya® Kedrovaya ir svaigi ciedru riekstu pieskaņa, kur pēcgaršā jūtamas vieglas priežu
notis.

• Izgatavots, pamatojoties uz oriģinālo Moskovskaya® Osobaya recepti,
kas ir nemainīga jau vairāk nekā 80 gadus.
• Ražots pēc tradicionālajām krievu degvīna izgatavošanas metodēm,
ieskaitot trīskāršu destilāciju, kā arī kvarca smilšu un bērza kokogļu filtrēšanu.
• Viegls ciedru riekstu aromāts degvīnu padara vēl maigāku.
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PAR MOSKOVSKAYA® PERCOVAYA
40% 0.5L
Moskovskaya® Percovaya ir izgatavots pēc tradicionālās Moskovskaya® receptes – kviešu un
rudzu spirts, trīskārt destilēts, sajaukts ar tīru artēzisko ūdeni, ﬁltrēts caur kvarca smiltīm un
bērza kokogli, pēc tam maigi aromatizēts ar pikantiem melno piparu graudiem. Smalku garšu
pievienošana, lai izlīdzinātu degvīna garšu, senajos degvīna ražošanas reģionos ir bijusi ilgstoša
tradīcija. Jaunajam Moskovskaya® Percovaya ir smaržīgo melno piparu akcents, kas nodrošina
patīkamu baudīšanas pieredzi ar pikantu noti.

• Izgatavots, pamatojoties uz oriģinālo Moskovskaya® Osobaya recepti,
kas ir nemainīga jau vairāk nekā 80 gadus.
• Ražots pēc tradicionālajām krievu degvīna izgatavošanas metodēm,
ieskaitot trīskāršu destilāciju, kā arī kvarca smilšu un bērza kokogļu ﬁltrēšanu.
• Smalks melno piparu aromāts padara degvīnu nedaudz pikantu,
bet ar izteiktu piparu noti.

DEGVĪNS I ВОДКА
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Cel savu standartu!

CEL SAVU STANDARTU
RUSSIAN STANDARD ORIGINAL
40% 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1L
Degvīns “Russian Standard Original” izgatavots no īpaši atlasītiem Krievijas ziemas kviešiem
un ledainā Lādogas ezera ūdens. Sastāvs: uzlabotais dzeramais ūdens, rektificētais etilspirts
“Lukss”. Destilēts un pildīts pudelēs jaunajā Sanktpēterburgas visaugstākā līmeņa spirta
rūpnīcā.
Водка Russian Standard Original изготовлена из особо отобранной Российской озимой
пшеницы и ледниковой воды из озера Ладога. Состав: улучшенная питьевая вода и
ректифицированный спирт «Люкс». Перегоняется на новом спиртовом заводе самого
высокого уровня в Санкт Петербурге.
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RUSSIAN STANDARD GOLD
40% 0.5L, 0.7L, 1L
Degvīns “Russian Standard Gold" - dzīves zelta mirkļiem. Šis degvīns apvieno
gadsimtiem pārbaudītās Sibīrijas žeņšeņa īpašības ar vadošajām mūsdienu
tehnoloģijām. Tā ražošana atbilst stingriem klasiskās degvīna receptes
nosacījumiem, kurus 1894.gadā Sanktpēterburgā izstrādāja D. I. Mendeļejevs.
Apbrīnojami tīrs un izsmalcināti garšīgs, degvīns "Russian Standard Gold"
apliecina degvīna dzimtenes Krievijas bagāto pieredzi tā ražošanā. Destilēts
un pildīts pudelēs Krievijā.
“Russian Standard Gold” – водка для золотых моментов в жизни. Эта
водка объединяет веками проверенные свойства Сибирского женьшеня
с ведущими современными технологиями. Производство отвечает
строгим требованиям рецептуры классической водки, разработанной
Д.И. Менделеевым в 1894 году в Санкт Петербурге. Удивительно чистая
и изысканно вкусная водка "Russian Standard Gold" подтверждает
богатый опыт России как родины водки в её производстве.

DEGVĪNS I ВОДКА
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RUSSIAN STANDARD PLATINUM
40% 0.5L, 0.7L, 1L
Degvīns “Russian Standard Platinum" atbilst ne tikai D. I. Mendeļejeva
klasiskās degvīna formulas stingrajām prasībām, bet papildus tiek arī īpaši
mīkstināts, izmantojot sudraba filtrācijas sistēmu. Tā spēj panākt līdz šim
nepieredzētu tīrību un vienmērīgu garšu.
“Russian Standard Platinum" – водка отвечает не только строгим
требованиям классического рецепта Д. И. Менделеева, но также
дополнительно смягчается, используя систему серебряной фильтрации.
Благодаря этому водка обладает чистым и мягким и вкусом.
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BELAYA BEREZKA CLASSIC
40% 0.5L, 0.7L, 1L
Šim degvīnam ir oriģināla recepte un unikāls pudeles dizains - tās
inovatīvā lēca ļauj jums apskatīt attēloto ziemas ainavu trīs dimensijās.
Degvīns gatavots no labākā ‘Lux’ graudu spirta, kam pievienots avota
ūdens no pašas Sibīrijas sirds, bērzu sula un bērzu lapu uzlējums. Tas
viss degvīnam piešķir maigumu aromātā un vieglu saldenumu pēcgaršā.
«Белая Березка» - классическая русская водка, которая
производится на основе отборного зернового спирта класса
«Люкс» и чистейшей природной воды. Но главным компонентом
является натуральный березовый сок, который придает напитку
необыкновенную мягкость и яркий запоминающийся вкус.
«Белая Березка» - настоящая водка премиум-класса, она элегантно
смотрится на праздничном столе, а ее классический вкус
гармонично сочетается с традиционными блюдами русской кухни.
Через вогнутую линзу с оптическим эффектом, которая является
ключевой частью дизайна бутылки, виден зимний пейзаж русской
деревни.

BELEYA BEREZKA ZOLOTAYA
40% 0.5L, 0.7L, 1L
Šim degvīnam ir patiešām grezns pudeles dizains: spilgtas zeltainas
lapas atgādina Krievijas rudens skaistumu, kas vēl labāk apbrīnojams
caur pudeles lēcu.
“Beleya Berezka Zolotaya” ir īpaši maigs, bagātīgs un izsmalcināts citiem vārdiem sakot, patiesi karalisks degvīns.
Tā sastāvā ir augstākās kvalitātes graudu spirts, tīrs ūdens, un unikāls
medus un smiltsērkšķu papildinājums. Smiltsērkšķi tiek dēvēti arī
par "oranžo zeltu" un "karalisko ogu", jo dzērieni ar to papildināti jau
gadsimtiem ilgi un vienmēr bijuši uz Krievijas caru galdiem.
«Белая Березка Золотая» отличает оригинальная рецептура и
поистине роскошное оформление бутылки. Яркие золотые листья
передают красоту настоящей русской осени, а инновационная
вогнутая линза позволяет сделать пейзаж объемным.
Для производства этой водки исапользуется отборный зерновой
спирт, чистейшая вода, а главное – уникальное сочетание меда и
морса из натуральных плодов облепихи, которые часто называют
«оранжевым золотом» или «царской ягодой». Вкус её особенно
мягкий, богатый, запоминающийся, поистине царский.

DEGVĪNS I ВОДКА
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REYKA VODKA
40% 0.7L
Reyka ir izveidojusi izcilas garšas reputāciju starptautiskā mērogā 2011. gadā Reyka tika piešķirts Vodka Trophy starptautiskajā izstādē
International Wine and Spirit Competition (IWSC) un 2013.gadā – Zelta
medaļa San Francisco World Spirits Competition , kā arī ‘Very good—
Strong recommendation’ tituls Ultimate Spirits Challenge.

Reyka заслужила репутацию идеального вкуса на международном уровне
– в 2011 водка Reyka получила Vodka Trophy на международной выставке
International Wine and Spirit Competition (IWSC), а в 2013 году Золотую медаль
World Spirits Competition в Сан Франциско, а также титул Very good—Strong
recommendation’ на Ultimate Spirits Challenge.

Šā unikālā Islandes degvīna īpašais aromāts radīts pateicoties pieciem pamatelementiem:
Особый аромат этой уникальной исландской водки достигнут благодаря пяти основным
элементам, которые используются в ее производстве:

Nevainojami tīrajam Islandes ūdenim
Идеально чистой исландской воде
Carter-Head Still destilācijas ierīcei, kādas ir vien dažas pasaulē
Перегонной установке Carter-Head Still, таких в мире всего несколько
Lavas akmeņu filtrācijas procesam, kas tiek atzīts par vienu no dabiskākajiem un efektīvākajiem
filtrācijas procesiem pasaulē
Процессу фильтрации через лавовые камни, который признан одним из самых
эффективных и естественных способов фильтрации в мире
Ģeotermālā enerģija (radīta no apkārtnes karsto avotu tvaika), kas tiek izmantota visā ražošanas procesā
Геотермальной энергии (образуется из пара горячего источника), используемой на протяжении
всего процесса производства

Gatavošanai nelielās porcijās, kas nodrošina īpašas kvalitātes kontroles iespējas
Производству небольшими партиями, обеспечивающее особый контроль качества
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2015. gadā Anaseuli rūpnīca tika pilnībā pārveidota un mūsdienās tiek izmantots vismodernākais aprīkojums, visi destilāti tiek ražoti pēc seno tradīciju receptēm.
Nogatavojušies augļi tiek novākti, sasmalcināti un atstāti raudzēšanai. Lēna fermentācija notiek nerūsējošā tērauda tvertnēs. Nākamais solis ir raudzētas misas destilācija,
pievienojot mīkstinātu ūdeni, līdz dzēriens sasniedz vēlamo stiprumu.

ANASEULI PEAR AGED VODKA
40% 0.5L

ANASEULI PEACH AGED VODKA
40% 0.5L

ANASEULI CHKHAVERI CHACHA AGED
45% 0.5L

Tīra, caurspīdīga krāsa ar nelielu zeltainu nokrāsu. Maigs smaržīgo
dzelteno bumbieru aromāts. Eleganta garša ar maigu, gludu
tekstūru, dārza bumbieru un balto ziedu pēcgarša.
Ieteicams pasniegt ar aukstām un karstām uzkodām, gaļas
delikatesēm, pikantiem sieriem, ceptiem dārzeņiem, balto un
sarkano gaļu ceptu ar dažādām garšvielām. Izcils kā aperitīvs vai
diģestīvs, ar žāvētiem augļiem un riekstu saldumiem.

Tīra, caurspīdīga krāsa ar nelielu zeltainu nokrāsu. Intensīvs
aromāts ar saldu dārza persiku nokrāsām. Garša ir augļaina un
sulīga, ar gludu, vieglu tekstūru un persiku ievārījuma notīm ar
ilgu, maigu pēcgaršu.
Ieteicams pasniegt ar aukstām un karstām uzkodām, gaļas
delikatesēm, pikantiem sieriem, ceptiem dārzeņiem, balto un
sarkano gaļu ceptu ar dažādām garšvielām. Izcils kā aperitīvs vai
diģestīvs, ar žāvētiem augļiem un riekstu saldumiem.

Čača Anaseuli ir izgatavots no retajām Chkhaveri vīnogām, kuras
Adžārijas un Gruzijas teritorijā aug ļoti ierobežotā daudzumā.
Šis zelta dzēriens ir izturēts saskaņā ar senām gruzīnu tradīcijām
ozolkoka mucās vismaz gadu.
Čačai piemīt raksturīgs vīnogu aromāts un harmoniska garša ar
vieglu rūgtumu. Tīra, caurspīdīga krāsa ar nelielu zeltainu nokrāsu,
dzērienam piemīt smalku garšvielu un žāvētu augļu aromāts. Garša
ir intensīva, piesātināta ar augļu un riekstu niansēm.
Čača Anaseuli labi sader ar grillētiem ēdieniem.

DEGVĪNS I ВОДКА
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ДЖИН
TEKILA I ТЕКИЛА

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

CROSS KEYS GIN
41% 0.04L, 0.35L, 0.7L

DŽINS I ДЖИН

CROSS KEYS GIN
SEA BUCKTHORN
38% 0.7L

CROSS KEYS GIN
BLACK CURRANT
38% 0.7L
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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.

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

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

Обладатель золотой награды на международной
выставке "World Spirits Competition" (Санфранциско,
2000).

HENDRICK'S GIN
40% 0.05L, 0.5L 1L
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HENDRICK’S LUNAR
43.4% 0.7L
Hendrick’s Lunar ir ierobežota daudzuma džins, kas ticis lolots mēness
gaismas ietekmē. Daudzkārt tieši naktīs mūsu destilācijas meistare Leslija
Greisija bija sastopama savā iemīļotajā siltumnīcā, tur rūpējoties par saviem
dažādajiem augiem. Kādu mēness apspīdētu vakaru viņa iedvesmojās radīt
šo bagātīgo, ārkārtīgi gludo un pievilcīgo džinu.
Tas neapšaubāmi ir tik delikāts baudot kopā ar toniku, vai izmēģiniet arī
Hendrick’s Lunar Moonlight Buck, pievienojot ginger ale un sulu no citrona
daiviņas.
Hendrick's Lunar — восхитительный, манящий джин, предлагающий
тонкий баланс запеченных специй и завершенный свежей вспышкой
цитрусовых. Лесли Грейси, мастер-дистиллятор, вдохновленная
пьянящими ароматами своего ночного сада, решила создать
уникальный джин, который идеален для посиделок с друзьями под
ночным звездным небом.
Идеален для наслаждения в классическом виде как джин&тоник или в
коктейле “Moonlight Buck”: вместо тоника добавить лимонад Ginger Ale
и свежий сок лимона.
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HENDRICK’S ORBIUM
43.4% 0.7L
Orbium ir Hendrick’s Gin radītājas Leslijas Greisijas nākamais domas lidojums džina radīšanā.
Jaunais un limitēti pieejamais Orbium bagātināts ar hinīna un vērmeļu ekstraktiem, kā arī ar
lotosa zieda sakni. Tas pavisam noteikti nav domāts ikvienam.
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Orbium – это новый полет мыслей в создании джина основательницы джина Hendrick’s Gin – Лесли
Грейс. Новый и лимитировано доступный Orbium обогащен экстрактами хинина и полыни, а также
корнем цветка лотоса. И он действительно задуман не для всех.
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TULCHAN GIN
45% 0.7L
Džins, kas tiek ražots nelielās partijās, radīts vienā no prestižākajiem īpašumiem Speyside, Skotijā.
Tulchan™ Gin ir “London Dry” super premium dzēriens, kura saknes meklējamas iespaidīgajā Skotijas
dabas ainavā un vietējās tradīcijās, kas izceļ Speyside un Skotijai raksturīgos aromātus.
Papildus tradicionālajām augu valsts sastāvdaļām un tipiskajam aromātam, kāds tiek sagaidīts no
super premium klases “London Dry” tipa džina, Tulchan™ Gin izceļas ar to, ka tajā dominē tipiskās
Skotijas floras, piemēram, viršu un turpat uz vietas Tulchan īpašumā atrodamo savvaļas augu,
dzeloņplūmju, kazeņu lapu un plūškoka ziedu aromāti.

Smarža:
kadiķis, citronu un apelsīnu
mizas, koriandrs, ļoti maigs
ziedu pieskāriens.

DŽINS I ДЖИН

Pēcgarša:
vidēji ilga. Kumkvata un
citrona aromāts, tomēr
samērā salds.

Garša:
sākotnēji salds ar cukurotu
citrusaugļu miziņu
piegaršu, kam seko sveķu,
kardamona, lakricas un
koriandra garša.

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

79

ROKU JAPANESE CRAFT GIN
43% 0.7L
Japānas džina Roku gatavošanai tiek izmantotas klasiskās džina sastāvdaļas,
tādas kā kadiķa ogas, apelsīna miziņa, koriandrs un kanēlis. Tomēr unikālu
šo džinu padara tieši sešu īpašo Japānas augu klātbūtne tajā. Un šeit arī
rodams vārda «Roku» noslēpums – japāņu valodā tas nozīmē skaitli seši!
Sakura lapas un ziedi, gyokuro tēja, ksantoksila jeb Japānas pipars – tie ir
daži no īpašajiem, tieši Japānai raksturīgajiem augiem, kuri izmantoti šā
džina gatavošanā. Tieši tie Jūsu sajūtām piedāvās vēl neizbaudītas garšas
un aromāta nianses.
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Sipsmith? Kapēc Sipsmith? Vārda salikums veidots no diviem vārdiem “sip” – malks un “smith” – amatnieks.
Kā jau amatniekiem, mums patīk radīt kaut ko malkojamu. Un tam noteikti jābūt džinam.
Tas viss aizsākās 2009.gadā, mazā darbnīcā, kura atradās Hammersmith rajonā, Londonas pilsētā. Divi
bērnības draugi, Fairfax un Sems atver tradicionālu džina ražotni Londonas pilsētā, kas nebija noticis teju
200 gadus. Viņu mēķis bij visnotaļ vienkāršs: atgriezt patiesi kvalitatīva London Dry Gin stila džinu pilsētā,
kurā tas ir dzimis!
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SIPSMITH LONDON DRY GIN
41.6% 0.7L

SIPSMITH V.J.O.P. GIN
57.7% 0.7L

Mūsu lepnums un prieks, šis neskaitāmas balvas ieguvušais džins ir
būtisks London Dry stila paraugs! Desmit augu izcelsmes sastāvdaļas,
kuras nebūtu nekāds pārsteigums 18.gadsimta džina ražotājam,
atstātas uz diennakti macerēties, lai sniegtu neaprakstāmi maigu
raksturu un piesātinātu garšu.
Patiess “Small batch” paraugs: Viens no retajiem džiniem pasaulē,
kas nav ražots no “koncentrāta”, bet izmanto “one shot” metodi.
Vara katli “gludākam” raksturam: Varš uzlabo alkohola kvalitāti
labāka un gardāka džina ražošanai.
“Hand cut, heart cut”: Mēs izmantojam tikai augstākās kvalitātes
spirta partijas, tā saucamās “sirdis”, līdzīgi kā augstas kvalitātes viena
iesala viskijiem.
Garšas īpašības: Piesātināta un visaptveroša garša ar vadošu kadiķa
noti. Klasisks, sabalansēts un neatkārtojami maigs.
10 sastāvdaļas: Kadiķis, apelsīnu mizas, citronu mizas, Krievijas
koriandrs, īrisa sakne, lakricas sakne, angelica (dižzirdzenes) sakne,
kanēļa miza, kasija miza, mandele.

Sipsmith vecākais meistars un līdzīpašnieks Jared
Brown šo džinu apraksta “kā skriešanu kailam caur
skujukoku mežu”.
Abreviatūra V.J.O.P. nozīmē “Very Juniper Over
Proof”, ši džina ražošanā kadiķogas tiek izmantotas
dažādos veidos un daudz, kas atklāj šīs sastāvdaļas
plašo garšu un aromātu spektru. Piesātināts un
sabalansēts ar patīkāmu sausu pēcgaršu, šis džins ir
izcils Martini kokteilim, kā arī piesātinātam Negroni
vai Gin&Tonic.
“The Gin Lover’s Gin” – The London Gin Club
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GIN SUL
43% 0.5L
Gin Sul ir vienīgais Hamburgā, Vācijā ražotais džins, taču tā saknes ir meklējamas
3000km tālāk Eiropas dienvidrietumos – skaistajā Portugālē.
Mūsu ekskluzīvo sauso džinu raksturo izcilākie botāniskie augi, rūpīgs destilācijas
process, kas norisinās pavisam mazos apjomos, un smalkās Vidusjūras citrusaugļu
garšas nianses.
Kadiķu ogas, koriandrs, svaigi citroni no Portugāles, rozmarīns, pipari, lavanda un
kanēlis ir tikai dažas no sastāvdaļām, kas notver “saudade” jeb melanholisko Gin
Sul noskaņu.
Ieteicams lietot kopā ar toniku un apelsīna miziņu. Pasniegt ar ledus gabaliņiem
pildītā balona tipa glāzē.
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MCQUEEN AND THE VIOLET FOG
40% 0.7L
McQueen and the Violet Fog tiek destilēts un pildīts Brazīlijā, Žundjai kalnos, kas atrodas tūkstošiem jūdžu attālumā no tradicionālās
un Apvienotajā Karalistē uzplaukušās džina pasaules. Šis džins tiek pagatavots no 21 rūpīgi atlasīta auga no dažādām pasaules
valstīm. Īpaši jāizceļ seši augi, kas džina izgatavošanā parasti netiek izmantoti:

BAZILIKA LAPAS
ar rokām novākts Indijā, kur tas tiek saukts
par “garšaugu karali”. Izteikta un zālaugiem
raksturīga garša ar mazliet piparotu un
atspirdzinošu piparmētras pēcgaršu.

ROZMARĪNS
šī saldā un aromātiskā auga izcelsmes valsts
ir Portugāle.

FENHEĻA SĒKLAS
Vidusjūras reģionā audzētās fenheļa sēklas
mūsu džinam piešķir lakricai un citronam
līdzīgu garšu.

KALAMONDĪNS
Klusā okeāna dienvidu daļā izplatītais
kalamondīns ir eksotisks citrusaugs ar laimam
līdzīgu garšu.šokolādes nianses.

ANĪSS
Vjetnamā audzētais zvaigznes formas auglis
līdzsvaro mūsu džinā iekļauto augu vieglās
un dabīgās notis, kā arī piešķir dzērienam
lakricai līdzīgu garšu.

ASAĪ
Brazīlijā izplatītais augs izceļas ar saldām
un kazenēm līdzīgām ogām, kurās jūtamas
tumšās šokolādes nianses.

Katra maza apjoma partija tiek destilēta tradicionālajos vara katlos, tādējādi vienas destilācijas laikā iespējams saražot nepilnus 500
litrus. McQueen ražošanā mēs izmantojam divas tradicionālas metodes, kuras apvienojam vienā destilācijas procesā:
1. METODE: MACERĀCIJA
15 no mūsu 21 izmantotajamā auga tiek sajaukti ar 60% alkoholu vara destilācijas iekārtās. Augi tiek mērcēti alkoholā 24 stundas,
tādējādi ļaujot izdalīties garšai un ēteriskajām eļļām.
2. METODE: TVAIKA INFŪZIJA
Koncentrēti tvaiki plūst cauri vara grozam, kurā ievietoti seši McQueen zīmolam raksturīgie augi. Šo augu ēteriskās eļļas savienojas
ar macerācijas procesā izmantoto alkoholu, lai veidotu vēl nebijušas kvalitātes džinu, kas izceļas ar īpaši vienmērīgu, izsmalcinātu
un pilnvērtīgu garšu.
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IZLASE
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ДРУГИЕ НАПИТКИ
TEKILA I ТЕКИЛА

SAILOR JERRY SPICED RUM
40% 0.05L, 0.7L, 1L
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
40% 0.7L
BUMBU XO tiek pagatavots un briedināts PANAMAS rūpnīcā, kura dibināta 1890 gadā. Savukārt vara katls,
kurā BUMBU XO tiek destilēts ir radīts 1912.gadā –TAM IR VAIRĀK KĀ 100 GADI!
Šī rūpnīca tika izvēlēta pateicoties tās pieredzējušā destilēšanas meistara un tā pārraudzībā esošo smalki
nobriedināto rumu rezervēm. Svarīgi arī atzīmēt, ka Panamas rumi un cukurniedru destilāti ir lieliski piemēroti
ilgākai nobriedināšanai mucās, kā rezultātā tiek iegūti maigi, noapaļoti un izcilas kvalitātes rumi.
Ruma pagatavošanā tiek izmantotas tikai vietējās un tikai augstākā labuma cukurniedres no pašiem labākajiem
cukurniedru audzētājiem Panamā.
BUMBU XO destilāti tiek nobriedināti Burbona ozolkoka mucās līdz pat 18 gadiem. Savukārt pēdējā
nobriedināšanas fāzē spirti tiek izturēti arī Andalūzijas Šerija mucās.
BUMBU XO Nesatur mākslīgas krāsvielas vai garšvielas. Tikai labākās ar rokām vāktās cukurniedres, tīrs avota
ūdens un ozolkoks.

RUMS I POM
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BUMBU RUM
40% 0.35L, 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.
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BUMBU CREAM
15% 0.7L
BUmbu Cream ir ruma liķieris –ideāla ruma, garšvielu un īsta piena krēma
kombinācija. Tā garša ir bagātīga ar izteiktiem kokosriekstu un kanēļa aromātiem,
kas balansē starp saldo un pikanto.

BUMBU CREAM
15% 0.7L
Bumbu Cream ir ideāls ruma, garšvielu un īsta piena krēma maisījums.
Bagātīga, bet ne smagnēja krēma garša ar izteiktiem kokosriekstu un
kanēļa aromātiem. Ideāla salduma, pikantuma un krēma kombinācija.

RUMS I POM
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VISSVARĪGĀKĀS GLABĀTUVES
NEATRODAS MĀKOŅOS
Bayou® ir craft tipa jeb ruma meistardarbs no Luizīnas 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 Luizīnas ruma rāžošanā tiek izmantots ne tikai 100%
dabīgs Luizīnas 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.

JAUNS, SMALKS UN MEISTARĪGS IZSKATS
PAGATAVOTS TIKAI NO VIETĒJĀM LUIZIĀNAS CUKURNIEDRĒM

DESTILĒTS
VARA KATLOS
MAZĀS PARTIJĀS

SAJŪTIET LUIZĪNAS NESKARTĀS DABAS SAIKNI
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BAYOU™ WHITE
40% 0.7L

BAYOU® PINK
40% 0.7L

BAYOU™ SPICED
40% 0.7L

BAYOU® RESERVE
40% 0.7L

BAYOU™ SINGLE BARREL
40% 0.7L

BAYOU™ MARDI GRAS XO
40% 0.7L

Bayou™ White rums ir Luizīnas
ruma meistardarbs un tas
tiek destilēts tradicionālajā
vara katlā, izmantojot tikai
Luizīnas 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.

Bayou™ rums ir meistardarbs,
un
tas
tiek
destilēts
tradicionālajā vara katlā,
izmantojot 100% dabīgu
Luizīnas cukurniedru cukuru.
Bayou™ pink garša iegūta no
vilkābeļu ogu ekstrakta. Lielisks
izsmalcinātos kokteiļos.
SMARŽA - Meža ogas un rozes.
GARŠA – Vilkābeles garša ir
sajūtama līdz ko rums pieskaras
mēlei, kam seko Bayou rumam
raksturīgā krēmīgā pēcgarša.
FINIŠS – Vilkābeles ogas ar ilgu
pēcgaršu.

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® Reserve rums ir
unikālā Luizīnas 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 Luizīnas
karstumā. Šis klasiskais rums
lutinās jūsu garšas kārpiņas
ar savu izsmalcināto aromātu,
lielisko garšu un piesātināto
pēcgaršu. Lēni un rūpīgi
briedinātājs Bayou® Reserve
rums ir pierādījums tam, ka
ruma ražošanas māksla ASV
joprojām ir dzīva.

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
Luizīnas viena izcelsmes avota
cukurniedru rumu. Fermentēts
ar cukurniedru raugu, destilēts
Amerikas vara katlos un izturēts
Amerikas ozolkoka rudzu viskija
mucās svelmainajā Luizīnas
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.

Bayou Mardi Gras XO ir ruma
meistardarbs, kas tiek destilēts no
vienas unikālas partijas tradicionālā
vara katlā, izmantojot tikai
vietējas izcelsmes cukurniedres.
Ar Solera nobriedināšanas metodi
nogatavināts burbona mucās līdz 6
gadiem.
Aromāts - augļains, piemīt plūmju
un koka nianses.
Garša - apelsīnu marmelādes,
upeņu un medus buķete. Sešus
gadus noturētais destilāts piedod arī
smalkas dūmakainuma notis. Bayou
XO rums ir leģendāro Luizīnas Mardi
Gras svētku iedvesmots un tiek
pagatavots limitētā daudzumā.

RUMS I POM

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

91

GATOR BITE SATSUMA
30% 0.7L
Bayou® Satsuma ruma liķieris tiek pagatavots sajaucot Bayou® rumu ar
Luiziānai raksturīgo dienvidu citrusaugli “sacumu”. Šim ruma liķierim
piemīt izsmalcināts, salds citrusaugļu aromāts un spilgta krāsa, kas
apvienota ar maigo un piesātināto ruma aromātu. Bayou Satsuma® ir
piemērots baudīšanai atdzesētā veidā vai ar ledu, kā arī lieliski iederas
dažādos kokteiļos.
Bayou® Satsuma ромовый ликер изготовлен из рома Bayou® и
типичного цитрусового фрукта с юга Луизианы «сацума». Напитку
присущ изысканный аромат с нотками цитрусовых и мягким
ароматом рома и яркий цвет. Bayou Satsuma® рекомендуется
подавать охлажденным, со льдом или в коктейлях.
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GATOR BITE COFFE
26% 0.7L
Bayou® Satsuma ruma liķieris tiek pagatavots sajaucot
Bayou® rumu ar GATOR BITE Coffee ir super-premium
kategorijas “ruma liķieris”. Šis rums tiek pagatavots
sajaucot Bayou® rumu ar melnu kafiju, kurā sajūtamas
grauzdētu lazdu riekstu un melnās kafijas notis ar
pikantu pēcgaršu. Lielisks baudīšanai tīrā veidā vai
atspirdzinošos kokteiļos.

RUMS93
I POM
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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.
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CENOTE BLANCO
40% 0.7L

CENOTE REPOSADO
40% 0.7L

CENOTE ANEJO
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.

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.

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.

TEKILA I ТЕКИЛА

CENOTE CRISTALINO
40% 0.7L

CENOTE GREEN ORANGE
40% 0.7L

CENOTE™ SAC ACTUNEXTRA ANEJO TEQUILA
40% 0.7L

CENOTE™ AHUMADO REPOSADO TEQUILA
40% 0.7L

Cenote™ Cristalino tekila tiek briedināta augstas
kvalitātes Amerikas ozolkoka mucās vairāk nekā
gadu. Savukārt nākamajā posmā, izmantojot
ogļu filtrāciju, tekila tiek attīrīta līdz Blanco
kristāldzidrumam un svaigumam saglabājot Anejo
tekilas raksturu.

Šis ultra-premiālās kategorijas liķieris ir ar īpašu
rūpību pagatavots meistardarbs no 100% zilās
agaves un zaļo apelsīnu nektāra, kā rezultātā tiek
iegūts perfekts salduma un rūgtuma balanss.
Cenote™ Green Orange liķieris ir baudāms gan tīrā
veidā, gan izsmalcinātā “Margarita” kokteilī.

“Sac Actun” no seno maiju valodas nozīmē “Baltās alas”.
Šī īpašā tekila ir radīta, iedvesmojoties no unikālajām
pazemes ūdens sistēmām, kas ir raksturīgas Jukatanas
pussalas reģionam Karību jūras piekrastē. Šī ir Extra
Anejo Tequila, kas vairāk kā 10 gadus izturēta Amerikas
ozolkoka mucās. Tā pagatavota no 100% Halisko reģionā
audzētās zilās agaves un vulkāniskās izcelsmes ūdens
avota, kas atrodas turpat ražotnes teritorijā, Halisko
vulkāna pakājē.

Fenomenāla Reposado tekila ar dūmainu aromātu un
bagātīgu garšu. Šī ir mūsu pirmā, nelielā porcijā pagatavotā
dūmainā tekila, kas gatavota kā sendienās – agaves augļus
‘cepinot’ uz malkas ugunskuriem. Vēlāk, tekilu briedinot
ozolkoka mucā, meskalam raksturīgais dūmu aromāts tiek
papildināts ar bagātīgām karameļu, medus, apdedzinātas
paprikas un citu garšvielu notīm. Izbaudiet to tīru, ar ledu,
vai pievienojot apelsīna miziņu.

TEKILA I ТЕКИЛА
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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».
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TEKILA I ТЕКИЛА

KAH BLANCO
40% 0.7L

KAH REPOSADO
40% 0.7L

KAH AÑEJO
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 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.

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 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.

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.

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».

TEKILA I ТЕКИЛА
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Rooster Rojo® ir izcili maiga tekila. Tās ražošanā tiek izmantotas tikai visaugstākās kvalitātes izejvielas un labākās ražošanas metodes,
kas saglabā lielisko agaves dabīgo garšu. Tekila tiek rūpīgi gatavota, balstoties uz labākajām ražošanas tradīcijām, izmantojot 100% zilās
agaves sulu, ko novērtēs ikviens tekilas cienītājs.

Margarita Classica
30 ml Rooster Rojo Reposado tekila
15 ml Giffard apelsīnu liķieris
Svaiga laima sula
Laima šķēle dekorēšanai
Ledus

Red Chaser Shot
30 ml Rooster Rojo Blanco tekila
50 ml Red Chaser
50 ml Svaiga laima sula

ROOSTER ROJO® REPOSADO
38% 0.7L
Kristāldzidra
Kristāldzidra
KRĀSA
KRĀSA

Salmu
Salmu
KRĀSA
KRĀSA

Svaigs,
Svaigs,citrusauglis
citrusauglis
AROMĀTS
AROMĀTS

PĒCGARŠA
PĒCGARŠA
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Ozolkoks,
Ozolkoks,šokolāde,
šokolāde,
tabaka,
tabaka,kafija
kafija
AROMĀTS
AROMĀTS

Vaniļa,
Vaniļa,karamele,
karamele,
apcepta
apceptaagave
agave
GARŠA
GARŠA

Maiga
Maigaun
unspēcīga,
spēcīga,bet
bet
vienlaikus
vienlaikus patīkama
patīkama

Dzintara
Dzintara
KRĀSA
KRĀSA

Viegls
Vieglsozolkoks,
ozolkoks,
nogatavojušies
nogatavojušiesaugļi,
augļi,
apceptaagave
agave
AROMĀTS
AROMĀTS apcepta

Salda,
Salda,piparota
piparota
GARŠA
GARŠA

ROOSTER ROJO® ANEJO
38% 0.7L

PĒCGARŠA
PĒCGARŠA

GARŠA
GARŠA

Zīdaina,
Zīdaina,silta
siltaun
un
bagātīga
bagātīga

Karamele,
Karamele,ozolkoks,
ozolkoks,
vaniļa,
vaniļa,apdedzināta
apdedzināta
agave
agave

Maiga,
Maiga,vaniļa,
vaniļa,
ozolkoka
ozolkokaun
unbagātīga
bagātīga
arilgu
ilgupēcgaršu
pēcgaršu
PĒCGARŠA
PĒCGARŠA ar

TEKILA I ТЕКИЛА

Margarita Classica
30 ml Rooster Rojo Reposado tekila
15 ml Giffard apelsīnu liķieris
Svaiga laima sula
Laima šķēle dekorēšanai
Ledus

Red Chaser Shot
30 ml Rooster Rojo Blanco tekila
50 ml Red Chaser
50 ml Svaiga laima sula

ROOSTER ROJO® BLANCO
38% 0.7L
Kristāldzidra
KRĀSA

Svaigs, citrusauglis
AROMĀTS

Salda, piparota
GARŠA

PĒCGARŠA

TEKILA I ТЕКИЛА

RED CHASER
0.7L
Red Chaser ir dažādu sulu - tomātu, Seviļas apelsīnu,
laima, granātābolu,
un čili piedevu kokteilis. Tas ir īpaši
Salmu
paredzēts kā papildinājums gaišajai 100% agaves tekilai,
KRĀSA Rooster Rojo Blanco.
piemēram

KRĀSA

Viegls ozolkoks,

Red Chase – это безалкогольный коктейль на
nogatavojušies augļi,
основе смеси соков - томатного, апельсинового,
apcepta agave
AROMĀTS
гранатового, лайма с добавлением перца чили. Он
предназначен как сопутствующий ингредиент для
идеального употребления
светлой текилы, например
Vaniļa, karamele,
Rooster Rojo Blanco.
apcepta agave
GARŠA

Maiga un spēcīga, bet
vienlaikus patīkama

Dzintara

PĒCGARŠA

Ozolkoks, šokolāde,
tabaka, kafija
AROMĀTS

GARŠA

Zīdaina, silta un
bagātīga

Karamele, ozolkoks,
vaniļa, apdedzināta
agave

Maiga, vaniļa,
ozolkoka un bagātīga
PĒCGARŠA ar ilgu pēcgaršu

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

99

100

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

TEKILA I ТЕКИЛА

TEKILA I ТЕКИЛА

SE BUSCA JOVEN
40% 0.7L

SE BUSCA REPOSADO
40% 0.7L

SE BUSCA ANEJO
40% 0.7L

SE BUSCA MADRECUISHE
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.

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.

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.

Līdzsvarojot bagātīgu agaves un
dūmakainuma aromātu, šis meskals
iemieso sieviešu dumpiniecisko garu
Meksikas revolūcijas laikā, izpelnoties
titulu “Se Busca” (“Meklēšanā”). Garšas
unikalitāti dzērienam piešķir ražošanas
procesā izmantotā 12 gadus veca
Madrecuiche agave.
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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, kas rada
Jägermeister bagātīgo aromātu un garšu. Pudele ar brieža attēlu ir populārā visā
pasaulē. Jägermeister var salīdzināt ar vērtīgu gleznu mākslas darbu kolekcijā - tā garša
ir neatkārtojama 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.
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LIĶIERIS I ЛИКЕР

JÄGERMEISTER SCHARF
33%, 0.7L
Jägermeister Scharf ir ekskluzīvās līnijas dzēriens, kas veidots uz ikoniskā vācu liķiera
bāzes, aktivizējot vienu no piecām pamata garšas notīm. Tam piemīt izteikti pikanta garša,
kas tiek iegūta pateicoties ingvera un galangala saknēm, kā arī citrusaugļu ekstraktam.
Scharf tulkojumā no vācu valodas nozīmē ass/pikants, kas lieliski raksturo liķiera būtību.
Pasniegšanas veids: ledusaukstā veidā -18oC.

LIĶIERIS I ЛИКЕР
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JÄGERMEISTER MANIFEST
38% 1L
Kurts Masts izveidoja Jägermeister vairāk nekā 80 gadus senā pagātnē, izvēloties jaunu un drosmīgu attīstības virzienu.
Šī inovatīvā pieeja Jägermeister attīstībā nav zudusi, kā rezultātā tika radīts pasaulē pirmais super premium segmenta
liķieris – Jägermeister Manifest.
Manifest pamatā ir vairāk nekā 56 sastāvdaļas, lai nodrošinātu tā pilvērtīgo garšas buķeti. Tas tiek nogatavināts
ozolkoka mucās veselu gadu, lai nodrošinātu Manifest neatkārtojamo garšas un smaržas buķeti. Liķiera mazliet
saldenā anīsa un žāvētu augļu garšas nots, apvienojumā ar izsmalcināto pikantuma un aromātisko biteru niansēm,
tiek papildināta ar vaniļas un ozolkoka garšas un smaržas burvību.
Pasniegšanas veids: atdzesēt Manifest pudeli ledusskapī un ieliet ledusaukstā glāzē.

AROMĀTS:
Komplekss augu izcelsmes aromāts ar anīsa
un augļu niansēm, ko papildina piesātinātā
ozolkoka smaržas buķete

PĒCGARŠA:
Izteikta un ilgstoša
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GARŠA:
Saldenā anīsa un žāvēto augļu kombinācija ar
vieglu pikantuma un rūgtuma noti, kuru papildina
ozolkoka ietekmē parādījusies vaniļas garšas nots

KRĀSA:
Dzintara

LIĶIERIS I ЛИКЕР

DRAMBUIE
40% 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."

LIĶIERIS I ЛИКЕР
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RĪGA BLACK BALSAM® CREAM LIĶIERIS
17% 0.5L
Riga Black Balsam® Cream - godalgots krējuma liķieris ar leģendāro Rīgas Melno Balzamu®. Krējuma liķieris harmoniski
apvieno Rīgas Melnais Balzams® maģisko un unikālo garšu ar krēmīgu maigumu, ko papildina saldi vaniļas un karameles
toņi. Baudiet ar ledu, tīrā veidā vai kokteiļos.

LIETOŠANA
Vislabāk baudīt kopā ar
ledu, tīrā veidā, vai arī
kokteiļos.
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GARŠAS NIANSES
Dzērienā jūtami saldie
vaniļas un karameles toņi.

EKSKLUZĪVI
Krējuma liķieris, kura
sastāvā izmantots Rīgas
Melnais Balzams!

LIĶIERIS I ЛИКЕР

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.

LIĶIERIS I ЛИКЕР

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

107

SKINOS Mastikas liķieris
30% 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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RIGA BLACK BALSAM
CHOCOLATE & MINT
35% 0.5L

Rīgas Melnā Balzama pirmsākumi meklējami 18. gs. otrajā pusē. Tā receptē
ir apvienotas 24 dabiskas izejvielas, tostarp rūpīgi atlasītu zālīšu, sakņu, ogu
un pumpuru ekstrakti.
Rīgas Melnais Balzams Šokolādes un Piparmētru - ir oriģināla, mūsdienīga un
neatkārtojama garšas buķete, kuru veido Rīgas Melnā Balzama kombinācija
ar piparmētras un saldas šokolādes garšām, kas papildinātas ar cigoriņu
un kafijas ekstraktiem, sniedzot perfektu rūgtenās garšas harmoniju ar
piparmētru svaigumu, ko papildina izteikta saldās šokolādes pēcgarša.
Izbaudiet perfekti sabalansēto garšu tīrā veidā, vai malkojot kokteiļos, jaukā
draugu kompānijā!

RIGA BLACK BALSAM®
45% 0.04L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1.0L

RIGA BLACK BALSAM® CURRANT
30% 0.04L, 0.2L, 0.35L, 0.5L, 0.7L, 1.0L

RIGA BLACK BALSAM® CHERRY
30% 0.04L, 0.2L, 0.5L, 0.7L, 1.0L

RĪGAS MELNAIS BALZAMS ESPRESO
40% 0.5L

Rīgas Melnais Balzams® – aptiekāra Abrahama Kunces
izlolotais eliksīrs no sakņu, lapu, ziedu un pumpuru
uzlējumiem radīts Rīgā XVIII gadsimta vidū. Divdesmit
četras dabas veltes Rīgas Melnais Balzams® sastāvā
veido unikālu garšas buķeti, kurā liepziedu maigums
savijies ar bērza pumpuru rūgtenumu, bet aveņu un
melleņu saldumu papildina ingvera un muskatrieksta
pikantie toņi. Gadiem ritot, Rīgas Melnais Balzams®
izcilās īpašības augstu novērtētas pasaulē, dzintaraini
tumšais eliksīrs saņēmis vairāk nekā 50 apbalvojumu
starptautiskās izstādēs.

Rīgas Melnais Balzams® Upeņu pamatā ir
Rīgas Melnais Balzams®, kura noslēpumaino
kompozīciju papildina dabīga upeņu sula.
Divas Latvijā tradicionālas garšas Rīgas Melnais
Balzams® un upenes kopā ar ingvera aromātu
veido dzēriena unikālo buķeti. Rīgas Melnais
Balzams® ar upeņu garšu ieteicams baudīt tīrā
veidā vai atsvaidzinošos kokteiļos.

Rīgas Melnais Balzams® Ķiršu ir AS Latvijas Balzams
meistaru veltījums mūsdienīgam, progresīvam un
arī prasīgam, kā arī zinošam patērētājam. Dzēriena
pamatu veido Rīgas Melnais Balzams® Oriģinālais,
kas papildināts ar ķiršu sulu. Aromātā sajutīsiet gan
svaigu ķiršu, gan kauliņu un lapu nianses. Ingvera
destilāts dzērienam piešķir spriganu svaigumu.

Rīgas Melnais Balzams Oriģinālais papildināts
ar augstas kvalitātes Arabica kafijas pupiņu un
kanēļa ekstraktiem, sniedzot perfektu saldās un
rūgtenās garšas harmoniju, ko papildina izteikta
kafijas pēcgarša.
Izbaudiet perfekti sabalansēto garšu kokteiļos
vai malkojot tīrā veidā jaukā draugu kompānijā.
Izcils garšas papildinājums jūsu garšas
ceļojumos!
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BALZAMS I БАЛЬЗАМ

R ĪGAS MELNAIS BALZA MS XO
JŪSU KARALISKĀ AUGSTĪBA

RĪGAS MELNAIS BALZAMS XO
43%, 0.7L
1752. gadā, liela meistara rokām radīts, ar rūpīgi atlasītu augu, garšvielu un eļļu
sajaukumu no visas pasaules, dzima mūsu oriģinālais Rīgas Melnais Balzams.
2019. gadā mūsu vērtības nemainās: izcila gaume un smalkums visā, ko mēs darām.
Saglabājot tikpat lielu kaislību par aromātu un veidu, izmantojot mūsu priekšgājēju
gudrību un gadsimtiem seno receptūru, mēs esam izveidojuši līdz šim intriģējošāko
dzērienu. Iepazīstinām – Rīgas Melnais Balzams XO – unikāls mūsu oriģinālā balzama
un 8 gadus izturēta franču brendija salikums. Nogatavināts ozolkoka mucās, pildīts
elegantā un izsmalcināti noformētā pudelē, Rīgas Melnais Balzams XO ir labi piemērots
joie de vivre 21. gadsimta pazinējam. Īsta mūsdienu klasika.
Izbaudiet Rīgas Melnais Balzams XO – tas ir vienkārši izsmalcināts.

Izcils meistardarbs radīts 1752. gadā
Unikāla garšas kombinācija, kurā savijas Rīgas Melnais Balzams
un 8 gadus izturēts izsmalcināts Franču brendijs
Izturēts ozolkoka mucās perfektam aromātam un garšai

BALZAMS I БАЛЬЗАМ
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BILLECART-SALMON CHAMPAGNE, CUVEE
NICOLAS FRANCOIS BILLECART 2007
12% 0.75L

BILLECART-SALMON BLANC DE BLANCS
GRAND CRU MAGNUM
12% 1.5L

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.

Šis Chardonnay cuvee gatavots no vīnogām, kas
audzētas piecos Cote des Blancs apgabala Grand Cru
vīna dārzos: Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-surOger un Oger. Šis divu dažādu ražas gadu apvienojums
izceļ īpašo Chardonnay kvalitāti. Šampanietis pārsteigs
ar intensīvu žāvēto augļu aromātu, ko caurvij mandeļu
un lazdu riekstu notis. Garšā lieliski izpaužas vieglas
sviestainas brioš noskaņas harmoniskā savienojumā ar
minerālu notīm. Ideāli sader ar kaviāru, austerēm, jūras
veltēm un grillētiem zivju ēdieniem.
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BILLECART-SALMON CHAMPAGNE
BRUT RESERVE
12% 0.375L, 0.75L

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.
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BILLECART-SALMON CHAMPAGNE
BRUT ROSE
12% 0.375L, 0.75L

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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

BILLECART-SALMON CHAMPAGNE, CUVEE ELISABETH SALMON BRUT ROSE 2008
12% 0.75L, 1.5L, 1.5L MAGNUM GIFT BOX DE LUXE
Izcils šampanietis, kurš tika radīts 1988. gadā, lai godinātu Billecart šampaniešu nama līdzdibinātāju Elisabeth Salmon.
Cuvée Elisabeth Salmon 2008 vintage ir ārkārtīgi augsti novērtēta izcilāko Pinot Noir un Chardonnay vīnogu zipausme.
Šis ekskluzīvais un retais šampanietis izceļas ar mirdzošu laškrāsas toni, svaigiem sarkano ogu, citrusu miziņas, svaigu vīģu, balto persiku,
mandeļu macaroon notīm aromātā, spēcīgu un dižciltīgu garšas paleti ar maigām garšvielu, mandarīnu un ciedrkoka notīm un vieglu
minerālu dimensiju.
Ideāli saderēs ar krēmīgā mērcē sagatavotu putna gaļu, omāru, kraukšķigiem hibiska macaroon cepumiem. 2008. gada Cuvee Elisabeth
Salmon Rose jau kļuvis par ārkārtīgi ekskluzīvu šampanieti, kas pieejams ļoti nelielos daudzumos.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО
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Laurent-Perrier Cuvee Rose Brut
Metal Jacket

Laurent-Perrier Cuvee
Rose Brut GB

LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT
12% 0.375L, 0.75L

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

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.

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 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.

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.

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.

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

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

EKSKLUZĪVO PRODUKTU KATALOGS I КАТАЛОГ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

117

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.
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CHARLES HEIDSIECK BRUT RÉSERVE
12% 0.75L, 1.5L

CHARLES HEIDSIECK ROSÉ 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“.

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.
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CHARLES HEIDSIECK BLANC DES MILLENAIRES
12% 0.75L
Viena ražas gada šampanieti Blanc des Millénaires gatavo tikai atsevišķos, īpaši
labas ražas gados, pagaidām tas gatavots tikai 5 reizes: 1985., 1990., 1995., 2004. un
2006. gadā.
Patiess meistardarbs no Cote des Blancs 2006. gada ražas. Unikālas emocijas,
mūžības iespaids, līdzīgas izjūtas varētu rasties stāvot 2000 gadus vecajos Charles
Heidsieck šampaniešu namam piederošajos kaļķakmens vīna pagrabos.
Izsmalcinātība, mineralitāte un izcilība raksturo šo šampanieti. Izteiksmīgā zeltainā
nokrāsa ar zaļganiem atspīdumiem atgādina saules rotaļas uz lapām. Vijolīšu un
akāciju, sarkano apelsīnu aromāti, svaigu anananāsu, aprikožu, vīģu, dateļu notis.
Paletē viegls sāļums, krēmīgas riekstu, citrusu, putukrējuma notis ar bagatīgu
pēcgaršu un vieglu grauzdējuma noti.
Klasiska saderība ar austerēm, vēžveidīgajiem, grilētu veselu zivi, ābolu tarti ar
vaniļas krēmu.
2006. gada Charles Heidsieck Blanc Des Millenaires apbalvots ar zelta medaļām
2020. gada International Wine Challenge, The Drinks Business Champagne Masters,
Mundus Vini- Grand Gold un Best of Show Champagne Blanc de Blancs.
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CHARLES HEIDSIECK BLANC DE BLANCS
12% 0.75L

CHARLES HEIDSIECK ROSE VINTAGE 2006 MAGNUM
12% 1.5L

Charles Heidsieck šampaniešu nams viens no pirmajiem demonstrēja savu aizraušanos ar Chardonnay
jau 1949. gadā radot savu pirmo Blanc de Blancs.
Izmantoti 25% reserva vīni un ilgstoša izturēšana krīta pagrabos.

Raksturīga skaista gaiši rozā nokrāsa ar dzintara mirdzumiem, pērļainas, smalku burbulīšu virtenes.

Raksturīgi balto persiku, citrusu sukādes, sausserža, svaigu lazdu riekstu, mandarīnu un citronu aromāti.
Paletē svaigs un bagātīgs ar patīkamu minerilātes un tikko jūtama sāļuma noti noslēgumā.
Kaviārs un austeres lieliski saderēs ar šī šampanieša Chardonnay svaigumu.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

Ļoti intensīvi zemeņu ievārījuma, sukāžu aromāti apvienojumā ar maigām kanēļa, medus,
kardamona un rozā pralinē smaržām. Paletes zīdainā un jutekliskā tekstūra atgādina vīģes tarti un
izsmalcinātas smalkmaizītes ar garšvielām un sarkano ogu notīm pēcgaršā.
Lieliski saderēs ar meža sēņu risotto, omāru.
Šampanietis saņēmis zelta un sudraba medaļas no Mundus Vini, International Wine Challenge,
Decanter u.c.
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RARE MILLESIME 2006
12% 0.75L

RARE ROSE MILLESIME 2008
12%, 0.75L

Ekskluzīvs šampanietis RARE 2006, ko mēdz dēvēt par SAULAINO, pateicoties karstajai vasarai, kuras raksturu
tas atspoguļo. Vīnam ir mirdzoši zeltains tonis un dinamiskas burbulīšu virtenes, bagātīgi medaini aromāti ar
austrumniecisku noti, vitālām kraukšķīgu mango, kakao, kafijas, tropisko augļu smaržām, vieglu jasmīnu un
minerālu noti, žāvētām aprikozēm un peoniju, vaniļas, dzelteno kivi un austrumniecisku garšvielu aromātiem.
Šampanieša garša ir piedzīvojums ar ar ilgstošu pēcgaršu. Garšā jūtamas mokas, kakao, minerālu notis, žāvētas
aprikozes, saldas garšvielas, laims, medainas maizes siltums un saules sniegtā karstuma bagātība.
Izcila saderība ar sparģeliem, teļa gaļu, langustiem.
Ieteicam šo šampanieti baudīt līdz 2030.- 2035. gadam.
Šampanietis saņēmis Zelta apbalvojumu Decanter 2019; Grand Gold apbalvojumu Mundus Vini; Winner Trophy
97 punkti/ zelts – International Wine Challenge.

Ekskluzīvs rose šampanietis rožu ziedlapu krāsā ar vieglu vara atspīdumu un smalkām burbulīšu virtenēm,
pavasara ziedu aromātiem ar manadarīnu, liči, verbēnas, plūškoka sīrupa un saldām mandeļu notīm un
svaigi plūktu upeņu un zileņu aromātiem. Šampanieša aromātu buķete ir ļoti bagāta un atspoguļo ražas
gada izcilo potenciālu.
Garšā bagatīga minerālu nots, samtaina tekstūra, vitālām tumšo augļu notīm seko dūmakainas notis ar
vaniļu un vijolītēm.
Ideāli papildinās maltīti no uzkodām līdz desertam. Īpaši laba saderība ar garneļu risotto, jēra gaļu, Black
Angus, viegli grilētu asari, grilētu omāru, buffalo mocarellu.
RARE Rose 2008 ieteicams baudīšanai līdz 2030. gadam.
Šampanietis saņēmis apbalvojumu “Best in Show” Decanter World Wine Award 2019; Grand Gold
apbalvojumu Mundus Vini; Winner Trophy 96 punkti/ zelts – International Wine Challenge.
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RARE MILLESIME 2008
12% 0.75L
40 gadu laikā kopš gatavo RARE šampaniešus, šis ir 11. Vintage.
RARE šampaniešus gatavo tikai ļoti izcilas ražas gados no pasiem
labākajiem vīniem 1976, 1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2002,
2006, 2008. Tikai 2 reizes gatavots RARE Rose 2007 un 2008.
2008 gada RARE šampanietis gatavots no 70 % Chardonnay un
30% Pinot Noir. Leģendārais vīndaris Regis Camus izmantojis
Chardonnay no Montagne de Reims nevis tipiskā Côte des Blancs
un salīdzina Montagne de Reims Chardonnay ar sacīkšu zirgiem,
ko grūti savaldīt.
Šampanietis ir ārkārtīgi svaigs, kraukšķīgs, izteiktu mineralitāti un
citrusu aromātiem. Izturēts 9 gadus.
Ārkārtēji augsts dzivotspējas potenciāls- varētu būt līdz 30 gadiem.
Tiek prognozēts, ka šis kļūs par dekādes labāko šampanieti.
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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”.
– tas ir kinematogrāfa šampanietis. Katru gadu 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 šampanieti.
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PIPER-HEIDSIECK CUVÉE BRUT
12% 0.375L, 0.75L

PIPER-HEIDSIECK ROSE SAUVAGE
12% 0.75L

PIPER-HEIDSIECK VINTAGE BRUT 2012
12% 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.

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.

Izcils viena ražas gada šampanietis gatavots
no 52% Pinot Noir un 48% Chardonnay no 12
dažādiem vīna dārziem, tai skaitā 2/3 Grand
un Premier Crus, nogatavināts 5 gadus, dozāža
8g/L.
Bagātīgi citrusu, aprikožu, persiku, šokolādes
mango un piparkūku aromāti. Izturēšanas
potenciāls 20 gadi.
Ideāls kā aperitīvs, lieliski saderēs ar jūras
veltēm, grilētām garnelēm, omāru, jūras
ķemmītēm, liellopu gaļas fileju ar foie gras
mērci, 36 mēnešus nogatavinātu Comte sieru,
risotto ar svaigām trifelēm.
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PIPER-HEIDSIECK DĀVANU IEPAKOJUMI
12% 0.75L

Piper-Heidsieck Cuvee Brut dāvanu komplekt
ar 2 glāzēm

Piper-Heidsieck Cuvee Brut
Seduction Jacket 0.75L

Piper-Heidsieck Riviera Demi-Sec
0.75L

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

Piper-Heidsieck Cuvee Brut Ice Cream
0.75L dāvanu kaste

Piper-Heidsieck Brut NV 0.75L dāvanu kaste
“Lipstick” - var izmantot arī kā ledus trauku
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RĪGAS PRESTIGE CUVÉE
BRUT
11.5% 0.75L, 0,2L

RĪGAS PRESTIGE CUVÉE
SWEET
11.5% 0.75L

RĪGAS PRESTIGE CUVÉE CHARDONNAY
LIMITED EDITION
11.5% 0.75L

“Rīgas Prestige Cuvée” Brut ir izcilas
kvalitātes dzirkstošais vīns ar bagātu
garšas un aromāta buķeti, izgatavots no
augstvērtīga Spānijas Sauvignon Blanc
vīna. Šis dzirkstošais vīns lietojams
gan kā aperitīvs, gan būs lielisks
kompanjons pie viegliem salātiem un
jūras veltēm.

“Rīgas Prestige Cuvée” Sweet ir izcilas
kvalitātes dzirkstošais vīns ar bagātu
garšas un aromāta buķeti, izgatavots no
augstvērtīga Spānijas Sauvignon Blanc
vīna. Šo dzirkstošo vīnu iesakām baudīt
kopā ar dažādiem desertiem, ogām un
augļiem.

Izcilas kvalitātes dzirkstošais vīns ar Chardonnay
šķirnes vīnogām raksturīgo tropisko augļu un
vasaras ziedu aromātu.
Garšas buķeti veido harmonisks vieglums,
pikants rūgtums ar saldo augļu, citrusu un
medus toņiem.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО
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GANCIA ASTI
D.O.C.G.
7.5% 0.75L

GANCIA PROSECCO
D.O.C.
11.5% 0.75L

GANCIA BLANC DE BLANCS
CHARDONNAY
7.5% 0.75L

GANCIA PROSECCO D.O.C.
ROSE EXTRA DRY
11% 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.

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.

Gancia Blanc de Blancs Chardonnay.
Gatavots no īpaši atlasītām izcilas
kvalitātes Chardonnay vīnogām no
Pjemontes reģiona. Raksturīgs skaists
zeltains tonis, svaigi izsmalcināti
aromāti ar vieglām ābolu notīm, buķetē
dominē nogatavojušies āboli, apelsīnu
un citronu aromāti, eleganta, labi
sabalansēta garša. Lielisks kā aperitīvs,
ideāli saderēs ar jūras veltēm, zivīm,
viegliem putnu gaļas ēdieniem un
uzkodām.

Jaunums Itālijas vīna pasaulē – kopš
2020. gada rozā Prosecco! Izsmalcināts
dzirkstošais vīns gatavots no Glera
un Pinot Noir 15%. Vīns ir viegls un
elegants, ideāls kā aperitīvs, lieliski
saderēs ar vieglām uzkodām, jūras
veltēm, šuši, putna gaļas ēdieniem.
Ieteicams pasniegt atdzesētu līdz 8-10
grādu temperatūrai.
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GANCIA CUVÉE 36 MESI ALTA LANGA
DOCG METODO CLASSICO BRUT
12% 0.75L

GANCIA METODO CLASSICO ir ekskluzīvas kvalitātes dzirkstošie vīni no vēsturiskās
Gancia vīna darītavas, kurā Carlo Gancia pēc mācībām Reimsā pirms 170
gadiem sāka gatavot pirmos dzirkstošos vīnus, izmantojot klasisko šampanieša
gatavošanas metodi, ko Itālija dēvē par Metodo Classico. Vīna otrreizējā izturēšana
uz nogulsnēm notiek pudelē.
Gancia vēsturiskie vīna pagrabi, kuros jau pirms 170 gadiem sāka gatavot šādus
dzirkstošos vīnus mūsdienās iekļauti UNESCO pasaules kultūras mantojuma
sarakstā.
Kopš 2011. gada Itālijā izveidota īpaša apelācija Alta Langa DOCG, lai ar to apzīmētu
šos ārkārtēji ekskluzīvos Itālijas šampanieša līdziniekus, ko gatavo kopš 18.
gadsimta. Minimālais izturēšanas laiks pudelē, lai saņemtu Alta Langa klasifikāciju
ir 30 mēneši.
Metodo Classico dzirkstošos vīnus gatavo no Pjemontē aidzētām Chardonnay
un Pinot Noir vīnogām, tiem raksturīgi patīkami vaniļas un nogatavojušos augļu
aromāti ar vieglām grauzdētas maizes notīm.
Pateicoties otrreizējai izturēšanai pudelēs, Metodo Classico vīniem ir brīnišķīgi
smalki, ilgstoši burbulīši. Šie brut vīni būs lieliski aperitīvi, izcili saderēs ar
uzkodām, jūras veltēm, austerēm, suši, putna gaļas ēdieniem.
Sekojot senai tradīcijai, lai ilgstoši saglabātu atdzesēto vīnu aukstu pudelē, to
neievietojot ledus traukā, pudeles, izmantojot roku darbu, ietītas unikālā, krāsainā
biezā folijā.
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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 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.
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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.

FRANCIJA

ФРАНЦИЯ

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.
BRUT GOLD
0.75L

ROSE
0.75L
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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”.

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% 0.75L

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 PINOT NOIR SIGNATURE COLLECTION
12.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Elzasas reģiona. Svaigs, viegls un elegants Pinot Noir ar
patīkamiem ķiršu, melleņu un aveņu aromātiem. Lieliski papildinās liellopa gaļas
ēdienus, medījumu, sēnes. Ietecams pasniegt atdzesētu.
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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.
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CALVET CELEBRATION BRUT
11.5% 0.75L
Elegants dzirkstošais vīns no Francijas, gatavots no Colombard un Muscat vīnogām.
Raksturīga gaiži zeltaina krāsa un noturīgas, smalku burbulīšu virtenes, izteiksmīgi citronu
un balto ziedu aromāti, patīkama, noapaļota garša ar greifrūtu un persiku notīm, svaigs
un lieliski sabalansēts vīns. Ieteicams pasniegt atdzesētu līdz 7-9 grādu temperatūrai kā
aperitīvu, pie vieglām uzkodām. Ideāls dzirkstošais vīns svinībām!

CALVET CELEBRATION BRUT ROSE
11.5% 0.75L
Elegants dzirkstošais rozā vīns no Francijas, gatavots no Cinsault Grenache 90% un Muscat
10% vīnogām. Raksturīga maigi rozā krāsa un noturīgas, smalku burbulīšu virtenes, sarkano
ogu, īpaši zemeņu aromāti, krēmīga garša ar zemeņu piena un ziedu notīm. Ieteicams
pasniegt atdzesētu līdz 7-9 grādu temperatūrai kā aperitīvu, pie vieglām uzkodām. Ideāls
dzirkstošais vīns svinībām!
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CALVET CREMANT BRUT ROSE CREMANT DE BORDEAUX
11.5% 0.75L
Vīns ar intensīvu rozā krāsu, patīkamām un noturīgām burbulīšu virtenēm. Ļoti smalks un
patīkams vīns, ar izteiktām sarkano augļu aromātu notīm un kompleksu, bagātīgi maigu
garšas paleti. Pateicoties augļainajai garšas paletei vīns būs izcils kompanjons pie dažādām
uzkodām, desertiem un kokteiļos.

CALVET CREMANT DE BORDEAUX
11.5% 0.75L
Sauss dzirkstošais baltvīns no Semillon, Sauvignon, Muscadelle un Cabernet Franc vīnogu
šķirnēm. Vīns ir skaisti zeltainā krāsā ar smalkiem burbulīšiem. Buķetē jūtami dzelteno augļu
un svaigi ceptu kruasānu aromāti. Garša ir svaiga un labi sabalansēta. Vīns lieliski garšos pie
deserta vai arī kā aperitīvs. Ieteicams pasniegt atdzesētu 8-10°C temperatūrā
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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.

ARINZANO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
0.5L
Extra Virgin olīveļļa no slavenā Propiedad de Arinzano. Olīveļļa gatavota 100% no Arbequina šķirnes.
Raksturīga patīkama, maiga un eleganta garša ar vieglām mandeļu, garšvielu un zaļo ābolu un
nogatavojušos olīvu notīm.

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.
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ARINZANO HACIENDA VINO DE PAGO BLANCO
14.5% 0.75L

ARINZANO HACIENDA VINO DE PAGO TINTO
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.

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 papildina noturīga un ilga pēcgarša un izcils balanss,
nobrieduši un visai saldi tanīni.
Vīnam piemīt izcils potenciāls uz nogatavināšanu. Variet
to noglabāt savos vīna pagrabos 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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A DE ARINZANO ROSADO
14% 0.75L

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

Šarmants un elegants sauss rozā vīns no Tempranillo
vīnogām ar intensīviem zemeņu, rozā greipfrūtu,
rožu un balto piparu aromātiem, paletē svaigs un
elegants ar krēmīgu struktūru, maigu pēcgaršu.

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.

Lielisks kā aperitīvs, izcili saderēs ar vieglām
uzkodām, jūras veltēm, putna gaļu, salātiem.
Baudiet šo lielisko rozā vīnu atdzesētu, 10-12°C
temperatūrā.
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ARÍNZANO GRAN VINO TINTO D.O. PAGO DE
ARÍNZANO
14% 0.75L

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 .

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.
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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 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.

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.
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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

PORTIA ROBLE 2016 RIBERA DEL DUERO
13.5% 0.75L

PORTIA CRIANZA 2017 RIBERA DEL DUERO
14.5% 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.

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.

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, sēnēm, treknām zivīm, kā piemēram tuncis un menca, vidēji
nobriedušiem sieriem, piemēram, emmentals vai gruyere.
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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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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.

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

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

FRESCOBALDI MASSOVIVO AMMIRAGLIA VERMENTINO
TOSCANA IGT
12% 0.75L

FRESCOBALDI TERRE MORE MAREMMA TOSCANA
CABERNET DOC
14% 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.

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
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CASTELLO DI POMINO

Vīna dārzi atrodas 35 km uz austrumiem no Florences
pilsētas. Tie ir izvietoti daļēji Apenīnu kalnos – TuscanEmilia, 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 D.O.C.

POMINO PINOT NERO,
POMINO PINOT NOIR

FRESCOBALDI BENEFIZIO BIANCO
CHARDONNAY, POMINO BIANCO D.O.C.

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 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

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.

13% 0.75L
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FRESCOBALDI CASTELLO DI POMINO
VINSANTO BIANCO,
POMINO VIN SANTO D.O.C.
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.
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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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

FRESCOBALDI TENUTA DI
CASTIGLIONI ROSSO, TOSCANA IGT
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.
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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.

CULTIVATING TOSCANA DIVERSITY
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FRESCOBALDI REMOLE ROSATO,
TOSCANA IGT

FRESCOBALDI REMOLE ROSSO,
TOSCANA IGT

FRESCOBALDI ALBIZZIA CHARDONNAY,
CHARDONNAY TOSCANA IGT

11.5% 0.75L

12% 0.75L

12.5% 0.75L

12.5% 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.

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.

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.

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
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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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FRESCOBALDI CALA FORTE 2016
TOSCANA VERMENTINO IGT
12.5% 0.75L

FRESCOBALDI FAUNAE 2015
CHIANTI CLASSICO DOCG
13% 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.

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

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

«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 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.

Šis lieliskais, augstākās kvalitātes sarkanvīns ir veidots no
Sangiovese un citām vīnogu šķirnēm, kas piedalās pavisam
nedaudz kopējā blendā. Chianti Classico DOCG aplelācijas vīns.

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

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

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.

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.
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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.

100/100

FRESCOBALDI 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.
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FRESCOBALDI LUCENTE
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 1718° C temperatūrā.

ITĀLIJA
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LUCE BRUNELLO DI MONTALCINO
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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

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.

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.
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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.

VILLA ANNABERTA RIPASSO DELLA VALPOLICELLA D.O.C.
SUPERRIORE
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.
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ITĀLIJA

ИТАЛИЯ

VILLA ANNABERTA AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.
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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

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 / 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 ВИНО

ITĀLIJA

ИТАЛИЯ
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ASKANELI PIROSMANI WHITE SEMI DRY
12% 0.75L

ASKANELI PIROSMANI RED SEMI DRY
12% 0.75L

Passauss baltvīns ražots no Gruzijā austrumu reģionā
audzētām vīnogām. Salmu krāsas vīna buķete ir bagāta
ar svaigu augļu aromātiem. Labi sader ar zivju ēdieniem,
augļiem un desertiem.

Passauss sarkanvīns ražots no Gruzijā austrumu un rietumu
reģionos audzētām vīnogām. Vīns rubīna sarkanā nokrāsā
ar augļu aromātiem un bagātu garšu . Labi sader ar gaļas
ēdieniem un sieriem.

GRUZIJA

ГРУЗИЯ

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

ASKANELI SAPERAVI RED DRY
12% 0.75L

ASKANELI KINDZMARAULI RED SEMI SWEET
12% 0.75L

ASKANELI TSINANDALI WHITE DRY
11.5% 0.75L

Vīns, kas tiek izgatavots no 100% Seperavi vīnogām, kas
augušas Kaheti ielejā. Tam piemīt tumši sarkana krāsa,
ar rubīnsarkanu atblāzmu. Harmonisks vīns, kas izteikti
raksturo vīnogu šķirnes aromātu nianses un garšas paleti. Tas
būs ideāls kompanjons pie gaļas ēdieniem un medījumiem.

Pussalds vīns no Saperavi šķirnes vīnogām, ražots Kindzmarauli
reģionā Kahetijā. Vīns ar intensīvu aromātu, harmonisku un
samtainu garšu. Laba saderība ar gaļas ēdieniem, medījumiem,
augļiem un desertu.

Vīns, kas tiek izgatavots no Rkaciteli un Mtsvane vīnogām, kas
augušas kontrolētos mikrorajonos Telavi un Kvareli, Kaheti
ielejā. Vīns tiek nogatavināts ne mazāk kā 12 mēnešus ozolkoka
mucās. Tam piemīt gaiša, salmu dzeltena krāsa, lieliska, augļaina
rakstura aromātu palete, maiga, izsmalcināta garša. Vīns būs
ideāls kompanjons pie gaļas un zivju ēdieniem, salātiem, sieriem.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

GRUZIJA

ГРУЗИЯ
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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 1618°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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DIENVIDĀFRIKA

ЮЖНАЯ АФРИКА

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

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.

POCAS RUBY
19% 0.75L

POCAS TAWNY
19% 0.75L

Portvīns 3 gadus izturēts ozolkoka mucās. Buķetē jūtami bagātīgi nogatavojušies
augļi. Sader ar ogu pīrāgiem, žāvētiem augļiem, desertiem un maigiem sieriem.
Izbaudiet vīnu tagad, vai noglabājiet vīna pagrabā uz 3 līdz 6 gadiem uz ļaujiet tam
izpausties

3 gadus ozolkoka mucās izturēts portvīns ar samtainu, maigu aromātu un
labi sabalansētu garšu, kas ideāli sader ar sieru, konditorejas izstrādājumiem,
riekstiem un žāvētiem augļiem, desertiem un saldumiem. Baudāms atdzesēts
arī kā aperitīvs.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

PORTUGĀLE

ПОРТУГАЛИЯ
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18. gadsimta beigās britu impērijā eksistēja saraksts ar 19 noziegumiem, kuros vainīgos sodīja nevis ar nāvi, bet ar piespiedu transportēšanu.
Galamērķis bija tiem laikiem pietiekami biedējošs – pati pasaules mala, jeb Austrālija.
Starp sarakstā iekļautajiem likumpārkāpumiem bija dažāda veida zādzības, laupīšanas un arī daži visnotaļ neparasti grēki, piemēram, ēģiptieša
tēlošana, apprecēšanās paslepus, zivju izzagšana no upes vai dīķa un citi.
Lieki piebilst, ka daļa no notiesātajiem mira pa ceļam uz tālo koloniju, taču izdzīvojušie lielā mērā kļuva atbildīgi par tolaik vēl netapušās valsts
pamatu ielikšanu un jaunas kultūras veidošanu.
Tieši par godu spilgtākajām no šīm pretrunīgi vērtētajām vēstures personībām ir nosaukts konkrētais austrāliešu vīns.
Un tā stāstu, izmantojot modernās tehnoloģijas, vīndari ir ļāvuši izstāstīt nevienam citam kā pašiem pagājušo gadsimtu notiesātajiem. Vīna pudeles
rotā īsti, vēstures avotos atrodami un labi zināmi notiesātie.
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19 CRIMES HARD CHARDONNAY
13% 0.75L

19C SNOOP CALI RED
13.5% 0.75L

19 CRIMES THE DEPORTED
13.5% 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.

Sarkanvīns no Lodi reģiona, Kalifornija. Ražots
sadarbībā ar Snoop Dogg mūzikas izpildītāju
no 65% Petite Sirah, 30% Zinfandel, 5%
Merlot. Vīns ir spilgti sarkanā krāsā ar violetu
atspulgu. Smaržā jūtami nogatavinājušos
augļu aromāti, kas ir akcentēti ar dūmakainu
Amerikāņu ozolkoka mucas niansēm, kurus
līdzsvaro lazdu riekstu un vaniļas notis. Garšas
palete ir pilnīga, jūtamas tumšo augļu notis.

Sarkanvīns no Austrālijas dienvidaustrumiem,
ražots no sarkano vīnogu blenda, kas infuzēts
ar aukstā spieduma kafijas šotu. Vīns ir spilgti
sarkanā krāsā, smaržā jūtami kafijas aromāti,
kurus līdzsvaro nogatavojušās ogas un vaniļas
notis. Garšas palete ir pilnīga, jūtamas sarkano
jāņogu, ķiršu, šokolādes notis kas papildinās ar
vaniļu un kafijas nobeigumu. Ieteicams pasniegt
16-18°C temperatūrā.
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19 CRIMES CABERNET SAUVIGNON
14% 0.75L

19 CRIMES RED BLEND
13% 0.75L

19 CRIMES THE UPRISING
14.5% 0.75L

19 CRIMES THE BANISHED
13.5% 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».

...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.

... 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 …

...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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО
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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.
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CASILLERO DEL DIABLO CABERNET
SAUVIGNON
13.5% 0.75L

CASILLERO DEL DIABLO
CARMENERE
13.5% 0.75L

CASILLERO DEL DIABLO SAUVIGNON
BLANC
12.5% 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.

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.

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.
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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.
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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.
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ELEPHANT HILL SAUVIGNON BLANC
13% 0.75L

ELEPHANT HILL PINOT NOIR
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.

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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CLOUD FACTORY
SAUVIGNON BLANC
12.5% 0.75L
Vīna buķetē jūtami zaļie pipari, laims, tropiskie augļi un laba mineralitāte. Vīns ir
svaigs un viegli dzerams. Ieteicams baudīt atdzesētu kā aperitīvu vai ar svaigu zivju
ēdieniem un jūras veltēm.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

JAUNZĒLANDE

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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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.
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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.
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ACHAVAL FERRER MALBEC MENDOZA
14.5% 0.75L

ACHAVAL FERRER CABERNET SAUVIGNON
14.5% 0.75L

ACHAVAL FERRER QUIMERA
14% 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.

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.

“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.
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93 PTS
95 PTS
95 PTS
92+ PTS

94 PTS
95 PTS
94 PTS
91+ PTS
ASHAVAL-FERRER FINCA MIRADOR
14% 0.75L

ACHAVAL-FERRER FINCA BELLA VISTA
13.5% 0.75L

ACHAVAL-FERRER FINCA ALTAMIRA
13.5% 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.

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.

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.
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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.

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

MELIPAL VĪNA DĀRZI
Melipal atrodas pāša Agrelo reģiona sirdī, Mendoza. Visi vīni gatavoti tikai no vīna darītavai piederošiem vīnogulājiem. Tas ir reģions Lujan de Cuyo
iekšienē, Mendozā. Agrelo ir viena no vēsturiskajām Malbec apelācijām Mendoza. Vīnogulāju vecums reģionā +100 gadi. Melipal pieder Nazarenas vīna
dārzs, kas iekopts jau 1923. gadā. Atrodas 980 metrus virs jūras līmeņa Andu pakājē. Alluviālas augsnes ar mālainu visrējo slāni, smiltīm un akmeņiem
dziļākajos slāņos. Vīni parasti spēcīgi, piesātināti, bet ar elegantiem tanīniem un ilgstošu pēcgaršu

ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ и ВИНО

IKELLA MALBEC MENDOZA
14.5% 0.75L

MELIPAL EASTATE BOTTLED MENDOZA MALBEC
14.5% 0.75L

Sausais sarkanvīns no Argentīnas, gatavots no Malbec vīnogām, kas
audzētas nelielā, īpaši izcilā Agrelo vīna reģionā pašā Mendoza sirdī.
Agrelo augsne un klimats ir viens no vispiemērotākajiem izcilāko
Malbec vīnogu audzēšanai 980 m virs jūras līmeņa Andu kalnu
piekajē. Izteiksmīgais Malbec lieliski saderēs ar liellopu gaļu, cūkgaļu,
kūpinājumiem, izturētiem sieriem.
Ieteicams pasniegt 14-16 °C temperatūrā.

Sausais sarkanvīns no Argentīnas, gatavots no Malbec vīnogām, kas
audzētas nelielā, īpaši izcilā Agrelo vīna reģionā pašā Mendoza sirdī.
Agrelo augsne un klimats ir viens no vispiemērotākajiem izcilāko Malbec
vīnogu audzēšanai 980 m virs jūras līmeņa Andu kalnu piekajē. Bagātīgais
un aromātiskais vīns izturēts Francijas ozolkoka mucās. Ideāli saderēs ar
steiku, ribiņām, medījumu.
Ieteicams pasniegt 14-16 °C temperatūrā.
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КОКТЕЙЛИ И СИДРЫ
BALZAMS I БАЛЬЗАМ

RIGA BLACK BALSAM CURRANT
5% 0.33L
Gāzēts alkoholisks kokteilis ar RIGA BLACK BALSAM un upeņu sulu. Dzērienā
ir harmoniski apvienots RIGA BLACK BALSAM rūgtums ar upeņu skābumu,
veidojot ļoti izteiksmīgu garšu un aromāta salikumu.

RIGA BLACK BALSAM CHERRY
5% 0.33L
Gāzēts alkoholisks kokteilis ar RIGA BLACK BALSAM un ķiršu sulu. Ķiršu saldā
garša un ogu aromāts veido lielisku garšu un aromāta buķeti apvievojumā ar
RIGA BLACK BALSAM rūgtumu.

RIGA BLACK BALSAM SPRITZ
5% 0.33L
Gāzēts alkoholisks kokteilis ar RIGA BLACK BALSAM, upeņu sulu un apelsīna
garšas notīm. Harmoniska vasaras atsvaidzinājuma kombinācija no upeņu
skābuma, apelsīnu salduma un RIGA BLACK BALSAM niansētā rūgtuma.

Kokteili vislabāk lietot atdzesētu
ar ledu vai bez tā.

BALZAMS I БАЛЬЗАМ

Lieliski piemērots ballītēm un
pasākumiem ārpus mājas.
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CROSS KEYS GIN BLACK CURRANT & TONIC
5%, 0.33L

Gāzēts alkoholiskais kokteilis - augstākās kvalitātes destilēts džins Cross Keys Gin ar tonika, citrona un upeņu
garšu. Izcila kombinācija džina un kadiķa rūgtajai garšai un upeņu skābumam, radot izteiksmīgu garšas un
aromāta kombināciju. Rūgtena garša ar upeņu un kadiķu ogām. Balansēts upeņu un kadiķogu aromāts.
Kokteiļus vislabāk lietot
atdzesētus ar ledu vai bez tā.
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CROSS KEYS GIN & TONIC
5%, 0.33L

Gāzēts alkoholiskais kokteilis - augstākās kvalitātes destilēts džins - Cross Keys Gin ar toniku, citronu, laimu
un rozmarīna garšu. Harmoniska un atsvaidzinoša kombinācija kadiķa rūgtumam, citrona, laima saldumam
ar patīkamu kadiķa un rozmarīna pēcgaršu. Rūgta garša ar vieglām citrusaugļu un kadiķu ogām. Balansēts
citrusaugļu un kadiķogu aromāts.
Lieliski piemēroti ballītēm un
pasākumiem ārpus mājas.

KOKTEIĻI UN SIDRI I КОКТЕЙЛИ И СИДРЫ

Moskovskaya Vodka – augošs pasaules zīmols ar 100 gadus senu degvīna radīšanas
vēsturi. Sekojot līdzi tirgus attīstības tendencēm un ir radīti divi atsvaidzinoši kokteiļi,
kuru sastāvā ir kvalitatīvais Moskovskaya degvīns. Abi kokteiļi izstrādāti pēc tradicionālās
Moskow Mule receptūras, kur galvenās sastāvdaļas ir degvīns, ingvers un laims.

MOSKOVSKAYA STREET
PINK MOSCOW MULE
5%, 0.25L

Šis ir klasiskais Moskow Mule kokteilis, kas
papildināts ar aveņu garšu.

MOSKOVSKAYA STREET
MOSCOW MULE
5%, 0.25L
Šis ir klasiskais Moskow Mule kokteilis.

Kokteiļus vislabāk lietot atdzesētus ar ledu vai bez tā.

KOKTEIĻI UN SIDRI I КОКТЕЙЛИ И СИДРЫ

Sekojot pasaules tendencēm ir radīti divi atsvaidzinoši Hard Seltzer kokteiļi.
Jaunie Moskovskaya Street Hard Seltzer atspirdzinošie dzērieni ir
parocīgi baudīšanas mirkļiem jebkurā vietā.

MOSKOVSKAYA STREET RASPBERRY
+ LIME HARD SELTZER
4.5%, 0.25L

MOSKOVSKAYA STREET GINGER
+ MINT HARD SELTZER
4.5%, 0.25L

Šis Hard Seltzer kokteilis apvieno svaigas aveņu un
laima garšas notis ar Moskovskaya Pink Vodka.

Šis Hard Seltzer kokteilis svaigas ingvera un
piparmētras garšas notis ar Moskovskaya
Vodka.

Lieliski piemēroti ballītēm un pasākumiem ārpus mājas.
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LUCKY DOG DARK CHERRY
5%, 0.33L
Gāzēts alkoholisks ābolu sidrs, kas bagātināts ar izteiktu tumši sarkano
ķiršu garšu. Dzērienam raksturīga niansēta garšas buķete, ko izceļ
sulīgais, tumši sarkanais ķirsis!
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APPLE GARDEN DRY CIDER
6% 0.75L, 0.2 L

APPLE GARDEN RABARBERS
6% 0.75L

APPLE GARDEN ZIEMAS SIDRS
6% 0.75L

Tradicionālais sausais sidrs ar vieglu, atspirdzinošu garšu
un brīnišķīgu ābolu aromātu. Sidrs pagatavots no 100%
ābolu sulas pēc oriģinālas receptūras. Burvīgs dzēriens,
kas piešķirs īpašu noskaņu dārza svētkiem siltos vasaras
vakaros.
Pasniegšanas temperatūra 8-10 grādi.

Apple Garden Rhubarb ir dabīgs sausais ābolu sidrs, kam
piemīt patīkams rabarberu aromāts un svaiga pēcgarša.
Baltijā iecienītā un raksturīgā rabarberu garša neatstās jūs
vienaldzīgus. Šis sidrs būs atsvaidzinājums jūsu atpūtas
brīžiem.
Pasniegšanas temperatūra 8-10 grādi.

Ziemas pussausais sidrs. Jauns trends sidru mīļotājiem!
Lieliska alternatīva ierastajam karstvīnam.
Bagātināts ar raksturīgām un izteiksmīgām ziemas
garšvielām: kanēli, karameli un krustnagliņām.
Baudāms gan aukstā, gan karstā veidā.

KOKTEIĻI UN SIDRI I КОКТЕЙЛИ И СИДРЫ
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ŠAMPANIETIS un VĪNS I ШАМПАНСКОЕ

MYSTIC & SPICE

ledus | 4 cl Gancia Vermouth Bianco
| Thomas Henry Cherry Blossom Tonic | dekorē ar apelsīnu

THOMAS HENRY
GINGER BEER
0.75 L, 0.2L

THOMAS HENRY
CHERRY BLOSSOM TONIC
0.2L

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

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

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
LEMONADE MYSTIC MANGO
0.2L

THOMAS HENRY
GINGER ALE
0.75 L, 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.

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

ŪDENS UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI I ВОДА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

GIN & TONIC

ledus | 4 cl džins
| Thomas Henry Tonic Water | dekorē ar apelsīnu mizu

THOMAS HENRY
PINK GRAPEFRUIT
0.2L

THOMAS HENRY
TONIC WATER
0.75 L, 0.2L

Gāzēts bezalkoholisks dzēriens - greipfrūtu limonāde.
Vasaras brīvdienas pudelē - to var pasniegt vienu
pašu, ar ledu un laima šķēlīti vai arī pagatavot kokteili,
izmantojot tequila blanco, džinu, vodku, viskiju.

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

ŪDENS UN BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI I ВОДА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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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.

GĀZĒTI BEZALKOHOLISKI DZĒRIENI

GREEN COLA
0.25L, 0.33L

GREEN CHERRY
0.33L

GREEN ORANGE
0.33L

GREEN LEMON LIME
0.33L

GREEN MAD MOJITO
0.33L

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

Green Cherry ķiršu limonādi gatavo
no dabīgas ķiršu sulas (20%) ar
saldinātājiem, kas iegūti no stēvijas
auga. Bez pievienota cukura. Satur
dabiskos cukurus no ķiršu sulas. 0%
konservantu. Tikai 9 kalorijas uz 100
ml.

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.

Green Lemon Lime limonādi gatavo
izmantojot dabīgus laima un citrona
aromatizētājus. Limonādei ir atspirdzinoša
un svaiga garša. Pateicoties tam, ka
izmantoti saldinātāji, kas iegūti no no
stēvijas auga šai limonādei ir tikai 1kcal
uz 100 ml. Green Lemon Lime gatavo
neizmantojot konservantus.

Šo bezalkoholisko kokteili gatavo,
izmantojot dabīgu laima sulu un
saldinātājus, kas iegūti no stēvijas auga.
Autentiska dzirkstoša un atsvaidzinoša
Mohito kokteiļa garša, bet bez alkohola.
Kokteilim
nav
pievienots
cukurs.
Lieliskajam
Mad
Mojito
kokteilim
mūsdienīgā iepakojumā ir 0 kalorijas.
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DISCOVER THE NE W
DISCOVER THE
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W
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DISCOVER THE NE
W TLE
MINERĀLŪDENS VITTEL
0.75L

VITTEL - dabīgs augstas kvalitātes minerālūdens no Vittel Bonne Source avota, Vogēzu kalnu
masīva dzīlēm Francijā, kam raksturīgs ideāli sabalansēts minerālsāļu un mikroelementu saturs.

GL ASS BOT TLE
W H I C H E M B O D I E S A L L W H AT

GL ASS BOT TLE

Vittel palīdz organismam saņemt tam nepieciešamās vielas. Vittel nodrošina 15% no nepieciešamās
kalcija dienas devas.

W H I C H E M B O D I E S A L L W H AT M A K E S
Vittel ir viens no populārākajiem Francijas minerālūdeņiem, pastāvīgs
TITQizcilajaiunEUParīzes
L maratona
WAT
ER SO UNIQUE
V I T T E L WAT E R S OVPateicoties
UI N
Egaršai
Tour
de France
atbalstītājs.

W H I C H E M B O D I E S A L L W H AT M A K E S
V I T T E L WAT E R S O U N I Q U E

Vittel pasniedz vairāk kā 80% pasaules Michelin restorānos tieši tā izcilās saderības dēļ ar ēdienu.
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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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