Katalog jest dostępny wyłącznie w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego, zgodnie z art. 13 (1) ust. 9 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

ARDBEG WEE BEASTIE
0,7 l, 155,71/l

109

00

szt.


AUCHENTOSHAN 12 Y.O.
w kartoniku
0,7 l, 155,71/l

Whisky szkocka

109

00

szt.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 47,4%

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

— REGION ISLAY —

— REGION LOWLAND —

OFERTA HANDLOWA
WAŻNA OD 6.04
DO 22.05.2021
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EDYCJ

Whisky szkocka

PORT CHARLOTTE 10 Y.O.
w tubie
0,7 l, 370,00/l

259

00
szt.

Mocno torfowa whisky single malt.
Owocowa, dymiona i elegancka
dzięki niezwykle powolnej
destylacji. Pozwala odkrywać świat
wędzonego słodu i oferuje nowe
doznania smakowe.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 50%

ZRODZONA
Z PASJI
I TRADYCJI
Port Charlotte 10 y.o. narodziła się
na Islay i jest głęboko zakorzeniona
w lokalnej społeczności.
Dojrzewanie trunku jest codziennie
nadzorowane przez tworzących go
ludzi, których misją jest rozpoczęcie
prawdziwej rewolucji w świecie
single malt. Port Charlotte powstaje
ze szkockiego jęczmienia z regionu
Invernesshire. Whisky jest starzona
w beczkach z dębu amerykańskiego
i francuskiego, a następnie
leżakowana 10 lat wyłącznie
na wyspie Islay. Butelkowanie
odbywa się w destylarni przy
użyciu wody źródlanej z Islay.
Trunek jest niefiltrowany na zimno
i niebarwiony.

— REGION ISLAY —
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Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

BOWMORE 12 Y.O.
w kartoniku
0,7 l, 212,86/l

149

00
szt.

Bezkompromisowa whisky
o wyrazistym charakterze oraz
ciepłym i przyjaznym smaku,
w którym pobrzmiewają nuty
dymu torfowego oraz miodu
podkreślonego skórką z cytryny.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 43%

LEGENDARNA
I UNIKATOWA
Bowmore 12 y.o. to ikona najstarszej
na wyspie Islay destylarni o tej
samej nazwie. Filtrowana na
zimno i leżakująca w beczkach
po bourbonie whisky single malt,
jak żadna inna whisky, oddaje
koloryt szkockiej wyspy. Bowmore
12 y.o. jest niczym krajobraz tej
surowej krainy otoczonej morskim
żywiołem, a zarazem cieszącej oczy
pięknym widokiem smaganych
przez wiatr przestrzeni. Jej sława
i niepowtarzalny smak to efekt
pasji i wielopokoleniowej tradycji
destylacji. Jeśli do tego dodamy
kłęby dymu torfowego i miód
podkreślony skórką z cytryny,
otrzymamy whisky doskonałą.

— REGION ISLAY —

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

GLENMORANGIE 10 Y.O.
w kartoniku
0,7 l, 170,00/l

119

00
szt.

Whisky, w której kwiecista słodycz
łączy się z wybornymi nutami
owocowymi i delikatnymi
smakami korzennymi.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

PRAWDZIWE
BOGACTWO
SMAKÓW
I AROMATÓW
Od 1843 roku The Original
w ikonicznej butelce jest szanowana
na świecie za swoją kuszącą
złożoność i kunsztowną finezję.
Glenmorangie to bogactwo
144 smaków i aromatów,
pozwalających odkryć kalejdoskop
tekstur i zapachów, które intrygują
podniebienie i rozpalają zmysły.
Harmonijna, bogata, gładka
i niepowtarzalna – Glenmorangie
od lat jest najbardziej lubianą
whisky single malt w Szkocji, a także
trunkiem wielokrotnie nagradzanym
na światowych konkursach.
Złożoność o najwyższym stopniu
złożoności – tak klasyczną whisky
Glenmorangie The Original ocenił
ekspert Jim Murray.

— REGION HIGHLAND —

4

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

DEWAR’S 15 Y.O.
w puszce
0,7 l, 155,71/l

109

00
szt.

15-letnia szkocka whisky typu
blended o łagodnym smaku,
w którym słodko-miodowe
i owocowe nuty zostały zwieńczone
kwiatowym aromatem i przyjemnie
długim finiszem.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%
— REGION HIGHLAND —

Whisky szkocka

DEWAR’S 8 Y.O.
w kartoniku
0,7 l, 99,99/l

69

99
szt.

8-letnia szkocka whisky typu
blended finiszowana w beczkach
po rumie, dzięki którym zyskuje nuty
owoców tropikalnych i karmelu
oraz słodycz brązowego cukru.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

KOMPOZYCJA
WARTA
NAGRODY
Najczęściej nagradzana szkocka
whisky typu blend, będąca
niepowtarzalną kompozycją
szkockich whisky typu malt
i grain. Whisky Dewar’s swoją
niezwykłą delikatność zawdzięcza
wyjątkowemu procesowi
podwójnego leżakowania.

— REGION HIGHLAND —

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

THE BALVENIE 12 Y.O.
w tubie
0,7 l, 270,00/l

189

00
szt.

Szkocka whisky wyróżniająca się
słodkim smakiem, który zawdzięcza
mieszance orzechów, cynamonu
oraz wanilii.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

JAKOŚĆ
PŁYNĄCA
Z TRADYCJI
Powstaje w destylarni Balvenie,
która jako jedyna w Szkocji
nadal stosuje tradycyjne metody
produkcji: proces zmiękczania,
kiełkowania ziaren oraz osuszania
dymem torfowym. Balvenie leżakuje
przez 12 lat w dwóch rodzajach
beczek – dębowych po whisky oraz
po oryginalnej sherry. To whisky
o zapachu słodkich owoców i sherry
oloroso, w której przenikają się
aromaty miodu i wanilii. W smaku
delikatna i aksamitna, z doskonałą
kombinacją orzechowej słodyczy,
pikanterii cynamonu oraz idealnie
zbalansowanego sherry.
Finisz długi i rozgrzewający.

— REGION SPEYSIDE —

6

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

ABERLOUR 14 Y.O.
w tubie
0,7 l, 312,86/l

219

00
szt.

Whisky o aromatach wanilii, miodu,
słodkich wiśni oraz mlecznej
czekolady. W smaku wyczuwalne:
karmel, jeżyny oraz konfitura
porzeczkowa z nutami imbiru
i szarlotki. Finisz długi i słodki.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

KLASA, SMAK
I WYJĄTKOWA
PERFEKCJA
Dzięki jęczmieniowi najwyższej
jakości oraz krystalicznie czystej
wodzie ze źródła Birkenbush
powstaje destylat o wyjątkowym
charakterze z unikalnymi nutami
czarnej porzeczki. Aby uzyskać
głębszy, bogatszy i bardziej
kremowy smak, whisky leżakuje
w najlepszych, specjalnie
wyselekcjonowanych beczkach
z dębu amerykańskiego oraz
beczkach po sherry oloroso.
Aberlour to najwyższej jakości
whisky, czego dowodem są złote
medale na International Wine
& Spirits Competition 2020 oraz
International Spirits Challenge 2020.

— REGION SPEYSIDE —

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

SPEYBURN BRADAN ORACH
w kartoniku
0,7 l, 142,84/l

99

99
szt.

Single malt o bursztynowozłotym
kolorze, subtelnym kremowym
smaku z nutą wanilii i miodu
oraz długim i korzennym finiszu.
Starzona w beczkach
z amerykańskiego dębu.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

SZLACHETNOŚĆ
I ORYGINALNOŚĆ
Whisky pochodząca z destylarni
Speyburn swą nazwę zawdzięcza
rzece Spey, nad którą leży
gorzelnia, oraz jej skarbowi
– mięsistym, pięknym łososiom.
Bradan Orach w języku celtyckim
oznacza właśnie „złotego łososia”.
Speyburn Bradan Orach z jej
delikatnym i bogatym smakiem jest
znakomitym wprowadzeniem do
całego spectrum smaków whisky
Speyburn. Znajdziemy w niej to,
z czego destylarnia jest znana
– orzeźwiające cytrusy i zielone
jabłka, przeplatające się z miodową
słodyczą.

— REGION SPEYSIDE —
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Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Bourbon amerykański

WOODFORD RESERVE
DOUBLE OAKED
0,7 l, 270,00/l

189

00
szt.

Jeden z najbardziej złożonych
i doskonale zbalansowanych
podwójnie beczkowanych
bourbonów na świecie. Od wielu lat
jest nagradzany za doskonały smak.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 43,2%

DOSKONAŁY
W KAŻDEJ
KROPLI
Bourbon o głęboko bursztynowej
barwie dojrzewający w dwóch
oddzielnych dębowych beczkach
– najpierw w lekko opiekanej
i mocno wypalanej, a następnie
w mocno opiekanej i lekko
wypalanej beczce double oaked.
Druga beczka powoduje, że trunek
zyskuje bardziej delikatny, dębowy
charakter z wyraźną dominacją
słodkich aromatów ciemnych
owoców, karmelu, miodu, czekolady,
marcepana i opiekanego dębu.
W smaku wyczuwalne połączenie
wanilii, ciemnego karmelu, orzecha
laskowego, jabłek, owoców
i przypraw. Finisz długi i kremowy,
z nutą miodu i jabłek.

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

BENRIACH
THE SMOKY TEN
0,7 l, 284,29/l

199

00
szt.

Benriach to whisky o torfowym
posmaku dojrzewająca przez
co najmniej dziesięć lat w trzech
różnych beczkach: po bourbonie,
jamajskim rumie i w beczkach
virgin oak.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 46%

DOCENIONA
PRZEZ
KONESERÓW
10 lat maturacji w trzech rodzajach
dębowych beczek powoduje,
że whisky zyskuje bogaty
i złożony smak dojrzałych owoców,
stonowanej słodyczy i dębu
z delikatną nutą pikantności.
Całość dopełnia dominujący posmak
wędzonych śliwek, marcepana,
czarnego pieprzu i ciemnej
czekolady. Finisz gładki, odrobinę
słodki i urzekająco dymny. Aromat
tworzą: słodki dym z ogniska, jabłka,
melasa, wanilia, wiórki kokosowe,
prażony słód. Benriach była
wielokrotnie nagradzana, a w 2019 r.
i 2020 r. trunek otrzymał złoty medal
na World Spirits Competition
w San Francisco.

— REGION SPEYSIDE —

10

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

S

C JA
SZK O




Whisky szkocka

MAC-TALLA MARA
0,7 l
327,14 /l

229

00
szt.

Dymna whisky butelkowana
z naturalną mocą 58,2%, dzięki
czemu aromat oraz posmak dymu,
grilla i owoców morza są znacznie
bardziej wyczuwalne. Nazwa Mara
pochodzi od morza otaczającego
wyspę Islay.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 58,2%

Whisky szkocka

MAC-TALLA TERRA
0,7 l
284,29/l

199

00
szt.

Dymna whisky z nutami wilgotnej
ziemi, grillowanego mięsa, glonów
morskich, słonej bryzy i dymu
z płonącego ogniska. Butelkowana
z mocą 46% ma naturalny kolor
i nie podlega filtracji.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 46%

NOWOŚCI
PEŁNE KLASY
Whisky z najnowszej serii trunków
z destylarni Bowmore na Islay,
której właścicielem jest Jamie
Morrison, wnuk Stanleya, który
kierował zakładem od 1963 roku.
Mac-Talla w języku szkockim
oznacza echo, a każdy trunek jest
odzwierciedleniem nut smakowych
charakterystycznych dla whisky
destylowanych na wyspie.

— REGION ISLAY —

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whiskey irlandzka

TEELING BLACKPITTS PEATED
w tubie
0,7 l
312,86/l

219

00
szt.

Potrójnie destylowana single malt,
starzona w beczkach po bourbonie
i finiszowana w beczkach
po słodkim francuskim winie
Sauternes. Dymna whiskey, której
bazę stanowi nadymiany słód
jęczmienny.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 46%

INSPIRUJĄCA
HISTORIA
DUBLINA
Irlandzka whiskey z destylarni
Teeling to znakomity trunek,
którego zapachem rządzi bukiet
słodu jęczmiennego wzmacniany
powiewem słodkich egzotycznych
owoców (ananasa, mango
i pomarańczy) oraz delikatnych nut
dymnych. Dymny charakter ujawnia
się w smaku, a dopełniony zostaje
słodkimi nutami dojrzałych jabłek
i gruszek. Finisz długi, z kryształkami
soli, słodyczą toffi oraz przyprawami.
Nazwa trunku pochodzi
od tradycyjnych garbarskich dołów,
w których farbowano skóry.

12

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

B

JAPONIA

Whisky japońska

NIKKA DAYS
w kartoniku
0,7 l, 255,71/l

179

00
szt.

Łagodna kompozycja whisky
zbożowej i delikatnie torfowych
single maltów. Znakomity przykład
blendowania aż kilkudziesięciu
różnych destylatów.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

JAPOŃSKA
SZTUKA
TWORZENIA
Doskonale subtelna whisky
z wyczuwalnym zapachem
moreli, brzoskwini, kwiatów bzu,
pomarańczy, wiciokrzewu, a także
odrobiną pieprzu i akcentów dębu.
W smaku gładka i owocowa
z mocniej zaakcentowanymi
nutami zbożowymi, toffi, prażonych
orzechów i wanilii.

Whisky japońska

NIKKA TAKETSURU PURE MALT
w kartoniku
0,7 l, 427,14/l

299

00
szt.

Kompozycja whisky single malt
z destylarni Yoichi i Miyagikyo
– połączenie świeżych, młodszych
destylatów z cięższymi, złożonymi,
starszymi whisky dojrzewającymi
głównie w beczkach po sherry.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 43%

DOSKONALE
SKOMPONOWANA
Aromat whisky tworzą soczyste
brzoskwinie, winogrona, ciasto
migdałowe, biszkopty i rodzynki
z akcentami słodowymi i cytrusowymi
(głównie mandarynki) oraz odrobiną
werbeny i rumianku. W smaku śliwki,
kawa, lukrecja, dębina, cygara i dym
torfowy. Finisz dopełniają: lukrecja,
słodycz jęczmienia, kamfora
i eukaliptus.

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky austriacka

J.A. BACZEWSKI
0,7 l
108,56/l

75

99
szt.

Lwowska szkoła whisky.
Brązowy medal w tegorocznym
konkursie w New York
International Spirits Competition.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 43%

ORYGINALNY
SMAK,
WYJĄTKOWA
KLASA
Whisky produkowana od 1782 roku.
Powstała na podstawie oryginalnej
przedwojennej receptury
kupażowania wielu rodzajów
whisky, destylowanych ze
słodu jęczmiennego i innych
zbóż. Dojrzewa w dębowych
beczkach, nabierając bursztynowej
barwy i lekko słodkawego,
wyjątkowo delikatnego smaku.
To wyrafinowana kompozycja
delikatnie owocowych i dębowych
aromatów z subtelnym karmelowym
akcentem zwieńczonym
waniliowym niuansem.

14

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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Whisky szkocka

JURA 10 Y.O.
w tubie
0,7 l, 170,00/l

119

00
szt.

Wyjątkowa whisky o subtelnym
zapachu dymu torfowego, o lekko
cytrusowych i sosnowych nutach.
Czwarta pod względem dynamiki
wzrostu sprzedaży single malt
na świecie.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

JURA – WYSPA
SMAKOWYCH
SKARBÓW
Whisky produkowana na wyspie
Jura od 1810 roku. Master distiller
wybiera najdoskonalsze beczki,
aby wychwycić słodycz dębu, która
definiuje styl gorzelni. W destylarni
są jedne z najwyższych alembików
w Szkocji, bo im wyższe, tym
czystszy destylat. Linia Signature, do
których należy Jura 10 y.o., to pięć
whisky o nowej charakterystyce,
dojrzewających w beczkach z białego
dębu amerykańskiego po burbonie,
a następnie uszlachetnianych
w wyselekcjonowanych beczkach
europejskich. Zmienione butelki
i opakowania podkreślają jakość
właściwą dla marek premium.

— REGION JURA —

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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ROSJA

Wódka

BELUGA TRANSATLANTIC
0,7 l
+ szklanka

159

00

zestaw

Beluga Transatlantic Racing
to wódka premium o niespotykanie
wysokiej jakości – zaskoczy
wszystkich, którzy potrafią docenić
jej doskonały, niepowtarzalny smak.

ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU 40%

CZYSTA
DOSKONAŁOŚĆ
Wszystkie składniki, które tworzą
wódkę Beluga Transatlantic
Racing – od najczystszej wody
artezyjskiej do wyjątkowego
alkoholu słodowego – przechodzą
kompleksowy system oczyszczania,
który obejmuje filtrowanie przy
użyciu naturalnej bawełny aż do
procesu leżakowania, trwającego
45 dni. W tym czasie Beluga
Transatlantic Racing zyskuje
świeży i łagodny posmak, zaś
arystokratyczny aromat jest
zdominowany przez świeże
cytrusowe nuty z delikatnie
wyczuwalną lukrecją. To produkt
stworzony przez prawdziwych
profesjonalistów.

CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ
Infolinia dla Klientów: 801 200 000 carrefour@galluppolska.pl
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

DOŁĄCZ
DO NAS:

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT.

Aplikacja

Mój Carrefour

1H14Dv1

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

