ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Alexandrion

Liqueur

Brandy / Vinar

Vodka

Rum

Champagne

Bitter

Tequila

Gin

Tsipouro / Ouzo

Whisky

Άλλα Αφρώδη

ΕΠΙΛΕΞΤΕ LOGO ΓΙΑ ΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ALEXANDRION

Η ιστορία του ALEXANDRION ξεκίνησε την δεκαετία του ‘80 στην Κρήτη. Η
αυθεντική παραδοσιακή συνταγή του διατηρείται μέχρι σήμερα με σεβασμό

στην ελληνική κληρονομιά του, σε ένα από τα πιο σύγχρονα αποστακτήρια της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το μυστικό του ALEXANDRION βρίσκεται στην "καρδιά" του, το εξαιρετικό
απόσταγμα κρασιού που παλαιώνει σε αυστηρά επιλεγμένα δρύινα βαρέλια
και φυλάσσεται κάτω από ιδανικές συνθήκες σε υπόγεια κελάρια.

Το απόσταγμα κρασιού, σε συνδυασμό με φυσικά εκχυλίσματα που περιέχει,
φέρει έντονα μεσογειακά αρώματα και έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό ποτό
διακεκριμένο σε παγκοσμίους φήμης διαγωνισμούς για την εξαιρετική γεύση
και τα υψηλά ποιοτικά του πρότυπα.

www.alexandrion.com
www.alexandrionflavours.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ALEXANDRION 5 STARS
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Εξαιρετικό προϊόν 5* σχεδόν στην τιμή 3* του βασικού ανταγωνιστή.
❑ «Ευέλικτο και ευκολόπιοτο» για χρήση σε κάθε λογής cocktail ή mixer.
❑ Ιστορικό ποτό με βάση μοναδικό συνδυασμό από παλαιωμένο απόσταγμα οίνου και
φυτικά εκχυλίσματα.
❑ Υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσό πορτοκαλί χρώμα.
❑ Μύτη: Ευχάριστες νότες από φρέσκα σταφύλια και ξύλο από το βαρέλι.
❑ Στόμα: Απαλό, στρογγυλό και φρουτώδες.
❑ Επίγευση: Ισορροπημένο τελείωμα με διάρκεια.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

13,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ALEXANDRION 7 STARS
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Εξαιρετικό προϊόν 7* σχεδόν στην τιμή 5* του βασικού ανταγωνιστή.
❑ «Ευέλικτο και ευκολόπιοτο» για χρήση σε κάθε λογής cocktail ή mixer.
❑ Ιστορικό ποτό με βάση μοναδικό συνδυασμό από παλαιωμένο απόσταγμα οίνου και
φυτικά εκχυλίσματα.
❑ Υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Βαθύ πορτοκαλί χρώμα.
❑ Μύτη: Μπουκέτο αρωμάτων ξηρών καρπών, μελιού και βανίλιας.
❑ Στόμα: Γεμάτο, με γλυκές νότες από Μοσχάτο και ξύλο, με μεταξένια, περίπλοκη και
ισορροπημένη γεύση.
❑ Επίγευση: Παρατεταμένη επίγευση που ξυπνάει τις αισθήσεις.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

16,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ALEXANDRION Greek Orange
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το Alexandrion Greek Orange συνδυάζει την εκλεπτυσμένη γεύση της αυθεντικής
συνταγής Alexandrion με τη φρεσκάδα και τη γλυκύτητα των ελληνικών πορτοκαλιών.
❑ Ιστορικό ποτό με βάση μοναδικό συνδυασμό από παλαιωμένο απόσταγμα οίνου και
φυτικά εκχυλίσματα.
❑ Υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Βαθύ έντονο πορτοκαλί χρώμα.
❑ Μύτη: Αναζωογονητικό άρωμα φρέσκων πορτοκαλιών.
❑ Στόμα: Γεμάτη, απαλή και στρογγυλεμένη γεύση.
❑ Επίγευση: Γλυκιά, παρατεταμένη επίγευση που διατηρεί τις ζεστές νότες της αυθεντικής
συνταγής του Alexandrion.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

12,95 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ALEXANDRION Brazilian Coffee
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Οι αρωματικές γεύσεις του υψηλής ποιότητας Βραζιλιάνικου καφέ δίνουν μια νέα
διάσταση στο Alexandrion Coffee.
❑ Ιστορικό ποτό με βάση μοναδικό συνδυασμό από παλαιωμένο απόσταγμα οίνου και
φυτικά εκχυλίσματα.
❑ Υψηλά ποιοτικά πρότυπα παραγωγής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Αναζωογονητικό άρωμα φρέσκου καφέ.
❑ Στόμα: Γεμάτη, απαλή και στρογγυλεμένη γεύση.
❑ Επίγευση: Γλυκές νότες καρυδιού, μαύρης σοκολάτας και βανίλιας.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

13,20 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

ALEXANDRION
STRAIGHT/MIXED
Ανακαλύψτε την
εκλεπτυσμένη γεύση του
σκέτο ή με πάγο, ή σε
συνδυασμό με τον
αγαπημένο σας χυμό ή
μίξερ για ένα απολαυστικό
cocktail.

Κωδικός

Περιγραφή

ALEXANDRION SOUR

ALEXANDRION GREEK
ORANGE APERITIVO

50ml Alexandrion 5* ή 7*
20ml σιρόπι λεμονιού
3 δόσεις Angostura Aromatic Bitter
Σόδα

50ml Alexandrion Greek Orange
100ml pink grapefruit soda
Βάζουμε όλα τα συστατικά σε
ένα coppa glass και
αναδεύουμε. Γαρνίρουμε με μια
φέτα πορτοκαλιού.

Τοποθετούμε πάγο στο ποτήρι,
προσθέτουμε το Alexandrion 5* ή
7*, το σιρόπι λεμονιού και το
Angostura Aromatic Bitter,
αναδεύουμε και απογεμίζουμε με τη
σόδα. Γαρνίρουμε με μία φλούδα
λεμονιού.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

ALBR_001

ALEXANDRION 5*

100

37,5%

12

32

5942122000276

5942122200270

ALBR_002

ALEXANDRION 5*

70

37,5%

12

48

5942122000016

5942122200010

ALBR_005

ALEXANDRION 5*

35

37,5%

20

55

5942122001549

5942122100280

ALBR_003

ALEXANDRION 5*

20

37,5%

20

112

5942122000252

5942122300543

ALBR_004

ALEXANDRION 5*

5

37,5%

48

120

5942122000269

5942122500486

ALBR_100

ALEXANDRION 7*

100

40,0%

12

32

5942122000177

5942122200171

ALBR_101

ALEXANDRION 7*

70

40,0%

12

48

5942122000122

5942122200126

ALBR_102

ALEXANDRION 7*

5

40,0%

48

120

5942122000139

5942122200157

ALBR_400

ALEXANDRION GREEK ORANGE

70

25,0%

12

60

5942122000535

5942122100051

ALBR_401

ALEXANDRION COFFEE

70

25,0%

12

60

5942122000993

5942122100068
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το όνομα του brand είναι αφιερωμένο στον Constantin Brâncoveanu, μέλους της
οικογένειας των Καντακουζηνών, ιστορικού ηγεμόνα της Βλαχίας και συμβόλου της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας λόγω της θυσίας του.

To BRANCOVEANU ενσαρκώνει με περηφάνια αιώνες παράδοσης στη παραγωγή
premium ρουμάνικου μπράντι (Vinar). Οι αμπελώνες βρίσκονται κατά μήκος του 45ου
παραλλήλου, παρέχοντας τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες - όπως στις περιοχές
Cognac και Armagnac - για τη συγκομιδή της καλύτερης ποιότητας σταφυλιών.
Οι αυστηρές προδιαγραφές, οι γηγενείς ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την

απόκτηση του καθαρότερου αποστάγματος κρασιού και η διαδικασία παλαίωσης είναι
τα κύρια χαρακτηριστικά της κατηγορίας Vinars.
www.brancoveanuvinars.com
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BRANCOVEANU VS
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ανάμειξη από 100% απόσταγμα κρασιού χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων ή
γλυκαντικών ουσιών.
❑ Παλαίωση σε δρύινα βαρέλια τουλάχιστον για 3 χρόνια.
❑ Διακεκριμένο από διεθνούς φήμης διαγωνισμούς.
❑ Εντυπωσιακή premium φιάλη.
❑ Πολύ ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τα κλασσικά κονιάκ VS.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Αρώματα από βελούδινη βανίλια, φρέσκα φρούτα και νότες από ξύλο.
❑ Στόμα: Απαλή αίσθηση τανικότητας, ελαφρώς φρουτώδης χαρακτήρας και νότες καπνού.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

27,30 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BRANCOVEANU VSOP
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ανάμειξη από 100% απόσταγμα κρασιού χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων ή
γλυκαντικών ουσιών.
❑ Παλαίωση σε δρύινα βαρέλια τουλάχιστον για 5 χρόνια.
❑ Διακεκριμένο από διεθνούς φήμης διαγωνισμούς.
❑ Εντυπωσιακή premium φιάλη.
❑ Πολύ ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τα κλασσικά κονιάκ VSOP.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Άρωμα βελούδινης βανίλιας, νότες ξηρών φρούτων και αμύγδαλο.
❑ Στόμα: Μαλακό, ξυλώδες σώμα, με αίσθηση τανικότητας.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

30,50 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BRANCOVEANU XO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ανάμειξη από 100% απόσταγμα κρασιού χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων ή
γλυκαντικών ουσιών.
❑ Παλαίωση σε δρύινα βαρέλια τουλάχιστον για 7 χρόνια.
❑ Διακεκριμένο από διεθνούς φήμης διαγωνισμούς.
❑ Εντυπωσιακή premium φιάλη και σε πολυτελή συσκευασία βιβλίου (Noble).
❑ Πολύ ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τα κλασσικά κονιάκ XO.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Βαθιά, εκλεπτυσμένα και πλούσια αρώματα ενός μοναδικού μείγματος από
αμύγδαλο, βελούδινη βανίλια, ξύλο και μπαχαρικά.
❑ Στόμα: Ξυλώδες σώμα, με νότες από ξηρά φρούτα, ξύλο καρυδιάς και γλυκόριζα, αίσθηση
τανικότητας.

❑ Επίγευση: Κομψό, αυθεντικό Vinars με ξηρή επίγευση, υπέροχο σε συνδυασμό με φαγητό.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl/με κουτί)

55,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
Neat
/ Neat on the rocks

Κωδικός

Περιγραφή

Neat,
paired with food

In
cocktails

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

ALBR_200

BRANCOVEANU VS

70

40,0%

6

100

5942122002409

5942122112405

ALBR_202

BRANCOVEANU VSOP

70

40,0%

6

100

5942122002997

5942122102949

ALBR_204

BRANCOVEANU XO (w/box)

70

40,0%

6

60

5942122032307

5942122132304

ALBR_205

BRANCOVEANU XO (w/ BOOK box)

70

40,0%

6

30

5942122032314

5942122132311

1
3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AU VODKA
Χρυσές φιάλες, ζωηρά χρώματα και αρωματικά super
instagramable ποτά … η AU VODKA είναι τρόπος ζωής!
Η AU VODKA εμπνεύστηκε από τον περιοδικό πίνακα όπου ο
χρυσός είναι ένα χημικό στοιχείο με το σύμβολο Au και τον ατομικό
αριθμό 79.
Ιδρύθηκε από δύο νεαρούς φίλους το 2015, οι οποίοι είδαν μια
νέα ευκαιρία στην αγορά για τη νέα γενιά, που θέλει να απολαύσει
ένα premium προϊόν με φίλους στο σπίτι αλλά και στις νύχτερινές
εξόδους. Ξεκίνησαν με την κυκλοφορία της βραβευμένης Original

Au Vodka, ενώ ακολούθησε η κυκλοφορία τεσσάρων
εντυπωσιακών γεύσεων - δημιουργώντας ένα νέο trend στην αγορά
– ξεπερνώντας τις 1,7 εκατομμύρια φιάλες σε πωλήσεις το 2020.

auvodka.co.uk

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AU VODKA ORIGINAL
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Η AU Vodka συνδυάζει τη βρετανική κληρονομιά και τα πολυτελή συστατικά, σε μια
πραγματικά εξαιρετική, ultra-premium βρετανική βότκα.

❑ Πενταπλής απόσταξης, φιλτραρισμένη μέσα από χρυσό και φτιαγμένη με τα καλύτερα
βρετανικά συστατικά, η Au vodka είναι για όσους επιλέγουν να ξεχωρίσουν και όχι απλά
να ακολουθούν.
❑ Έγινε γρήγορα η επιλογή των influencers και των celebrities, και καθιερώθηκε ως ένα
σημαντικό στοιχείο της βρετανικής urban μουσικής και του νυχτερινού lifestyle.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διαυγής και άχρωμη.
❑ Μύτη: Λεπτές νότες εσπεριδοειδών.
❑ Στόμα: Πλούσια και εξαιρετικά απαλή.
❑ Επίγευση: Απαλή, καθαρή, μακρά επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

46,95 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AU VODKA FLAVOURS
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Η AU Vodka συνδυάζει την βρετανική κληρονομιά και τα πολυτελή συστατικά, σε μια
πραγματικά εξαιρετική, ultra-premium βρετανική βότκα.
❑ Πενταπλής απόσταξης, φιλτραρισμένη μέσα από χρυσό και φτιαγμένη με τα καλύτερα
βρετανικά συστατικά, η AU Vodka είναι για όσους επιλέγουν να ξεχωρίσουν.
❑ Έγινε γρήγορα η επιλογή των influencers και των celebrities, και καθιερώθηκε ως ένα
σημαντικό στοιχείο της βρετανικής urban μουσικής και του νυχτερινού lifestyle.
Χαρακτηριστικά Προϊόντων:
❑ Black Grape: Συνδυασμός της βραβευμένης, με πενταπλή απόσταξη AU Vodka, με
μαύρα σταφύλια υψηλής ποιότητας που δημιουργεί μια γλυκιά και μοναδική μωβ βότκα.
❑ Blue Raspberry: Mε μοναδικά εκχυλίσματα φρούτων, που δημιουργούν μια γλυκιά και
ξεχωριστή μπλε βότκα.
❑ Fruit Punch: Τέλειος συνδυασμός φρέσκων φρούτων, που έχει ως αποτέλεσμα
ακαταμάχητη γεύση, ζωντανό ροζ χρώμα και εξωτικά αρώματα.
❑ Green Watermelon: Αναζωογονητική γεύση από ζουμερό καρπούζι και εντυπωσιακό
κρυστάλλινο πράσινο χρώμα.

❑ Red Cherry: Ζουμερή και χυμώδης γεύση από κόκκινα κεράσια και βαθύ κόκκινο χρώμα.
❑ Pineapple Crush: Εξωτική γεύση ανανά, με ζωντανό κίτρινο χώμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

45,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
AU MARTINI

BLUE MED

40ml Au Fruit Punch Vodka
15ml λικέρ passionfruit
25ml πουρέ passionfruit
25ml πουρέ mango
25ml χυμός lime
15ml σιρόπι ζάχαρης
25ml prosecco

50ml Au Blue Raspberry Vodka
200ml Mediterranean Tonic Water
Τοποθετήστε σε ποτήρι με πάγο την Au Blue
Raspberry Vodka και απογεμίστε με το
Mediterranean Tonic Water. Γαρνίρουμε με
blueberries και blackberries.

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά στο shaker
εκτός του Prosecco και χτυπάμε μέχρι να
παγώσουν. Διπλοσουρώνουμε σε
παγωμένο ποτήρι Martini.
Γαρνίρουμε με φρέσκο passionfruit και το
συνοδεύουμε με ένα σφηνάκι Prosecco.

Κωδικός

Περιγραφή

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

AUVO_001

AU Vodka

70

40,0%

6

100

784927406571

731275894680

AUVO_002

AU Black Grape Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5051175738156

5051175738163

AUVO_003

AU Blue Raspberry Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5051175738194

5051175738279

AUVO_004

AU Fruit Punch Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5051175738187

5051175738170

AUVO_005

AU Green Watermelon Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5051175738354

5051175738385

AUVO_006

AU Red Cherry Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5051175738613

5051175738620

AUVO_007

AU Pineapple Crush Spirit Drink

70

35,2%

6

100

5060926500133

5060926500188

1
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KRESKOVA
Λανσαρίστηκε το 1994 και είναι η Νο2 σε πωλήσεις vodka στην
Ρουμανία, με σημαντικές εξαγωγές διεθνώς.

Βασίζεται σε μια αυθεντική Ρωσική συνταγή και παράγεται στις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Alexandrion Group στη Ρουμανία.
Πάνω από 2 εκατομμύρια φιάλες KRESKOVA πωλούνται ετησίως και
έχει βραβευτεί αρκετές φορές σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς.

www.kreskovavodka.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KRESKOVA
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Πολυβραβευμένο brand, με διεθνή παρουσία.
❑ Μοντέρνα, χαρακτηριστική (ημικυκλική) φιάλη που ξεχωρίζει στο ράφι.

❑ Αυθεντική, ρωσική συνταγή.
❑ Με υψηλής ποιότητας αγνό νερό από τα Καρπάθια.
❑ 5 φορές αποσταγμένη και 5 φορές φιλτραρισμένη.
❑ Premium vodka εισαγωγής σε τιμή ίδια με τον βασικό ανταγωνιστή στην Ελλάδα
(3 φορές φιλτραρισμένη vodka, εμφιάλωσης Βόλου).

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Πολύ απαλή, εκλεπτυσμένη γεύση που αποδίδεται στο εξαιρετικά αγνό νερό των
Καρπαθίων, στην υψηλή ποιότητα δημητριακών που χρησιμοποιούνται και φυσικά
στην πολλαπλή απόσταξη και φιλτράρισμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

15,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Σερβίρεται σκέτο με πάγο, σε απλά ή
πιο περίπλοκα cocktails. Η Kreskova
Vodka μετατρέπει κάθε συνάντηση με
φίλους σε ένα πραγματικό πάρτυ!

Κωδικός

Περιγραφή

Ο φρέσκος χυμός πορτοκαλιού ταιριάζει
απόλυτα με την Kreskova Vodka & soda,
για ένα γρήγορο και νόστιμο Kreskova
Orange Bubble που θα διατηρήσει
το καλοκαίρι ζωντανό για αρκετό καιρό.

Δεδομένου ότι αγαπάμε τις φράουλες
και το πεπόνι, αναρωτηθήκαμε πώς θα
ήταν να τα συνδυάσουμε με την
Kreskova Vodka. Το αποτέλεσμα είναι
ένα εκπληκτικό cocktail που θα
απολαύσετε μέχρι την τελευταία γουλιά.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

ALVO_002

KRESKOVA Vodka

70

37,5%

6

96

5942122001006

5942122100099

ALVO_003

KRESKOVA Vodka

20

40,0%

20

112

5942122001204

5942122201208

ALVO_004

KRESKOVA Vodka

5

40,0%

48

120

5942122001105

5942122301106
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LUNAZUL
Feed the wolf.
Για πάνω από 250 χρόνια και 8 συνεχείς γενιές, η οικογένεια Beckmann
έχει επιδείξει έντονη αποφασιστικότητα στο να δημιουργεί μερικές από τις

πιο απαλές γευστικά τεκίλες του Μεξικού.
Η LUNAZUL είναι χειροποίητη, single estate τεκίλα, που παράγεται σε
μικρές παρτίδες, χρησιμοποιώντας μόνο την καλύτερη 100% μπλε αγαύη
στον κόσμο. Κάθε παρτίδα αποστάσεται 2 φορές σε στήλες απόσταξης
κονιάκ και παλαιώνει σε βαρέλια bourbon, ακολουθώντας πιστά την
οικογενειακή παράδοση του οίκου.
lunazultequila.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LUNAZUL BLANCO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Από 100% αγαύη και αγνό ηφαιστειακό νερό, χωρίς χημικά ή άλλα πρόσθετα.
❑ Η συγκομιδή της αγαύης, η επικόλληση των ετικετών και η γενικότερη παραγωγή γίνεται
χειροποίητα. Ο Master Distiller δοκιμάζει κάθε παρτίδα.
❑ Βραβευμένη σε διεθνείς διαγωνισμούς για την υπέροχη γεύση και την εξαιρετική
ποιότητά της από ειδικούς και γνώστες της τεκίλα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διάφανη, πολύ διαυγής όψη.
❑ Μύτη: Δροσιστικά, φρουτώδη αρώματα. Νότες καυτού πιπεριού και απαλό άρωμα
ευκάλυπτου.
❑ Στόμα: Φρεσκάδα μέντας με νότες ώριμων φρούτων.
❑ Επίγευση: Αναζωογωνητικά, τραγανά εσπεριδοειδή.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

34,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LUNAZUL REPOSADO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Από 100% αγαύη και αγνό ηφαιστειακό νερό, χωρίς χημικά ή άλλα πρόσθετα.
❑ «Ξεκουράζεται» σε βαρέλια bourbon για 6 μήνες.
❑ Βραβευμένη σε διεθνείς διαγωνισμούς για την υπέροχη γεύση και την εξαιρετική
ποιότητά της από ειδικούς και γνώστες της τεκίλα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Απαλό κεχριμπαρί.
❑ Μύτη: Λεπτά και φρουτώδη αρώματα με νότες βανίλιας και ψητού ανανά.

❑ Στόμα: Κλασσική, γήινη αγαύη. Πλούσια γεύση καραμέλας, ημίγλυκης βανίλιας και
φρούτων.
❑ Επίγευση: Καπνιστό και πικάντικο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

37,50 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LUNAZUL AÑEJO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Από 100% αγαύη και αγνό ηφαιστειακό νερό, χωρίς χημικά ή άλλα πρόσθετα.
❑ Παλαιώνει σε βαρέλια bourbon για 12 έως 18 μήνες
❑ Βραβευμένη σε διεθνείς διαγωνισμούς για την υπέροχη γεύση και την εξαιρετική
ποιότητά της από ειδικούς και γνώστες της τεκίλα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρί.
❑ Μύτη: Αρώματα από καπνιστή λευκή βελανιδιά με λεπτές νότες από αποξηραμένα
φρούτα, μπαχαρικά και βανίλια.
❑ Στόμα: Γεμάτο σώμα, με μια λεπτή αίσθηση γλυκύτητας από καπνιστή δρυ.
❑ Επίγευση: Κρεμώδες φινίρισμα με μακρά διάρκεια και με παρατεταμένες καπνιστές και
πικάντικες νότες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

46,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

LUNAZUL PALOMA

BERRY LUNAZUL

PERFECT MARGARITA

60ml Lunazul Blanco Tequila
180ml Pink Grapefruit Soda
10ml φρέσκο χυμό lime
10ml Pomegranate liqueur
1 pinch Αλάτι

45ml Lunazul Blanco Tequila
120ml Ginger Beer
15ml φρέσκο χυμό lime
25ml λικέρ βατόμουρο

60ml Lunazul Blanco Tequila
30ml φρέσκο χυμό lime
15ml φρέσκο χυμό
πορτοκάλι
15ml σιρόπι ginger
15ml σιρόπι ζάχαρης

Τοποθετούμε όλα τα υλικα εκτός του Pink Grapefruit
Soda σε ποτήρι με πάγο και αναδεύουμε.
Συμπληρώνουμε με πάγο και απογεμίζουμε με Pink
Grapefruit Soda. Γαρνίρουμε με pink grapefruit wedge.

Κωδικός

Περιγραφή

Τοποθετούμε σε ποτήρι με Rim καπνιστό αλάτι τον πάγο,
προσθέτουμε τη Lunazul blanco με το φρέσκο χυμό lime και
αναδεύουμε, ρίχνουμε το Ginger Beer και τέλος το λικέρ
βατόμουρο. Γαρνίρουμε με φρέσκα βατόμουρα.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε shaker με πάγο και
χτυπάμε μέχρι να παγώσουν. Διπλοσουρώνουμε σε
ποτήρι Double Old Fashioned με Rim αλάτι.
Γαρνίρουμε με φέτα lime.

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

HHTQ_001

LUNAZUL Blanco Tequila

70

40,0%

6

104

096749001149

20096749001143

HHTQ_002

LUNAZUL Reposado Tequila

70

40,0%

6

104

096749001156

20096749001150

HHTQ_003

LUNAZUL Anejo Tequila

70

40,0%

6

104

096749001163

20096749001167

2
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TISCAZ
Η TISCAZ παράγεται στην πολιτεία Jalisco του Μεξικό και εξάγεται διεθνώς σε
μεγάλο αριθμό χωρών. Σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης (π.χ. Γαλλία, Ιταλία) είναι
μέσα στις Top 5 τεκίλες σε πωλήσεις.
Έχει κερδίσει την εκτίμηση των καταναλωτών της χάρη:

- Στο ισχυρό, διαφοροποιημένο και αυθεντικό πνεύμα των Calaveras, τα οποία
είναι ζωγραφισμένα κρανία και γιορτάζονται κατά την Εθνική Ημέρα του Μεξικό.
- Στη φιάλη της, η οποία είναι διακοσμημένη με μεξικάνικα χαρακτικά
σχεδιασμένα από τον διάσημο tattoo artist Easy Sacha.
- Στο νεανικό, εορταστικό και ιδιαίτερο πνεύμα της.
Απολαμβάνουμε TISCAZ τεκίλα για να γιορτάσουμε την χαρά του να είμαστε
μαζί με τους δικούς μας ανθρώπους!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TISCAZ BLANCO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Η TISCAZ Blanco είναι διαφανής και λαμβάνεται αμέσως μετά τη δεύτερη
απόσταξη.
❑ Φημίζεται για τις φρέσκες νότες φυτικής αγαύης.
❑ Εντυπωσιακή φιάλη και ετικέτα φτιαγμένη από διάσημο tattoo artist με σεβασμό σε
παραδοσιακά μεξικάνικα χαρακτικά.
❑ Πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διάφανη, κρυστάλλινη όψη.
❑ Μύτη: Ελαφρώς όξινα αρώματα φρούτων.
❑ Στόμα: Μαγειρεμένη αγαύη και δυνατές νότες βοτάνων.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

19,60 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TISCAZ GOLD
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Η TISCAZ Gold ή "joven abocado" είναι παλαιωμένη σε δρύινα βαρέλια ή με προσθήκη
καραμέλας για να δώσει χρυσό χρώμα και απαλή γεύση.
❑ Αναγνωρίζεται για τις χαρακτηριστικές γεύσεις βανίλιας και φρούτων, που ενισχύονται
από τις παρατεταμένες νότες πιπεριού και φρέσκων βοτάνων.
❑ Εντυπωσιακή φιάλη και ετικέτα φτιαγμένη από διάσημο tattoo artist με σεβασμό σε
παραδοσιακά μεξικάνικα χαρακτικά.
❑ Πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσαφένια.
❑ Μύτη: Ελαφρά ξυλώδη αρώματα και νότες από φρούτα λουλουδιών.
❑ Στόμα: Μαγειρεμένη αγαύη και δυνατές νότες βοτάνων.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

20,20 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός

TISCAZ MARGARITA

TISCAZ GOLD DOG

TISCAZ TEQUILA SUNRISE

40ml TISCAZ Blanco Tequila
20ml λικέρ πορτοκαλιού
20ml φρέσκο χυμό lime

60ml TISCAZ Gold Tequila
20ml φρέσκο χυμό lime
120ml χυμό ανανά

40ml TISCAZ Gold Tequila
100ml χυμό πορτοκαλιού
10ml Γρεναδίνη

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε
shaker και τα χτυπάμε μέχρι να
παγώσουν. Διπλοσουρώνουμε
σε ποτήρι Margarita με Rim
αλάτι. Γαρνίρουμε με φέτα lime.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε
ποτήρι με πάγο και αναδεύουμε.
Γαρνίρουμε με φέτα ανανά και
φλούδα απο λεμόνι.

Τοποθετούμε στο ποτήρι μας
πάγο και προσθέτουμε το
Tiscaz Tequila Gold με τον
χυμό πορτοκάλι. Τέλος
ρίχνουμε την Γρεναδίνη και
την αφήνουμε να βυθιστεί
αργά στο κάτω μέρος.
Γαρνίρουμε με φλούδα
λεμονιού και φύλλα μέντας.

Περιγραφή

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

TDTQ_001

TISCAZ Blanco Tequila

70

35,0%

6

108

03147699105597

03147691252275

TDTQ_002

TISCAZ Gold Tequila

70

35,0%

6

108

03147699115473

03147691257027

2
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AMRUT
Το AMRUT είναι το πρώτο single malt ουίσκι που παρασκευάζεται στην
Ινδία, στο ιστορικό αποστακτήριο της εταιρίας που ιδρύθηκε το 1948 στο
Bangalore. Η λέξη AMRUT στη Σανσκριτική (Ινδική) γλώσσα, σημαίνει
"νέκταρ των θεών", "νέκταρ της ζωής" ή "ποτό των θεών”.
Το AMRUT έχει βαθμολογηθεί από τον διάσημο whisky expert Jim
Murray (Whisky Bible) με 82/100 τις χρονιές 2005 και 2010, ενώ
το Amrut Fusion έχει χαρακτηριστεί ως το τρίτο καλύτερο single malt
στον κόσμο.
Ο John Hansell, συντάκτης του αμερικανικού περιοδικού Whisky
Advocate, έγραψε ότι «το αποστακτήριο Amrut της Ινδίας άλλαξε τον
τρόπο με τον οποίο πολλοί σκέφτονται για το ινδικό ουίσκι».

www.amrutdistilleries.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AMRUT Indian Single Malt Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το πρώτο 100% τοπικό single malt και το χαρακτηριστικό ουίσκι της Amrut, το Indian
Single Malt είναι το σημείο αναφοράς για την ταυτότητα του ινδικού ουίσκι από το 2004.
❑ Φτιαγμένο από βυνοποιημένο κριθάρι από τις επαρχίες του Punjab, παλαιώνει σε
βαρέλια bourbon, με έντονο χαρακτήρα από μπαχαρικά και ώριμα φρούτα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσαφένια.
❑ Μύτη: Πλούσιο και πολύπλοκο άρωμα από ώριμα φρούτα.
❑ Στόμα: Γεύσεις από κριθάρι και βύνη, με νότες μελιού και κάρυ.
❑ Επίγευση: Μακρά επίγευση με καπνιστό τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

53,10 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AMRUT Fusion Indian Single Malt Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Το AMRUT Fusion είναι το αποτέλεσμα της ανάμειξης μεταξύ βυνοποιημένου κριθαριού
που καλλιεργείται στους πρόποδες των Ιμαλαΐων και βυνοποιημένου και τυρφωμένου
κριθαριού από τη Σκωτία.

❑ Παλαιώνοντας ανεξάρτητα, τα δύο αποστάγματα αναμειγνύονται μετά από τέσσερα χρόνια
κάτω από σχεδόν τροπικές θερμοκρασίες που επιταχύνουν τη διαδικασία παλαίωσης.
❑ Ένα «στρογγυλό» single malt, μέτριας τυρφοποίησης, που σε κάποιους «συλλέκτες»
θυμίζει Speyside!

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσαφένια.
❑ Μύτη: Αρώματα από μέλι, σανταλόξυλο και ψητή βύνη. Γλυκές νότες εσπεριδοειδών
και γλυκόριζας.
❑ Στόμα: Βυνοποιημένο κριθάρι, εξωτικά φρούτα, πράσινη γλυκόριζα και μεθυστικά
λουλούδια. Ελαφρά ξυλώδες.
❑ Επίγευση: Μακρά επίγευση με νότες από αλατισμένο βούτυρο, μπαχαρικά,
περγαμόντο και κάρδαμο.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

66,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

AMRUT Peated Indian Single Malt Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Βυνοποιημένο κριθάρι και αποξηραμένο σε έντονη φωτιά τύρφης στη Σκωτία, στέλνεται στη
Μπανγκαλόρ της Ινδίας για απόσταξη και παλαίωση.
❑ Το AMRUT Peated Indian Single Malt είναι αναμφισβήτητα κάτι παραπάνω από σοβαρό
υποψήφιο whisky για τον συμβολικό τίτλο του καλύτερου νέου peated single malt στον
κόσμο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρένια.
❑ Μύτη: Δυνατά αρώματα. Νότες από καμφορά, καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς,
εσπεριδοειδή (λεμόνι) και μπαχαρικά.
❑ Στόμα: Στρογγυλή γεύση με αρώματα καπνού και τύρφης. Νότες από καφέ και
σοκολάτα γάλακτος. Αίσθηση από καραμελωμένα φρούτα και μεθυστικά λουλούδια.
❑ Επίγευση: Μακρά επίγευση με φυτικές και ποώδεις νότες.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

71,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

AMRUT HIGHBALL

NEAT OR ADD
A FEW WATER DROPS

50ml AMRUT Indian Single Malt
Top up σόδα ή Ginger Ale
Βάζουμε το AMRUT Indian
Single Malt σε ποτήρι Highball
με πάγο και αναδεύουμε.
Συμπληρώνουμε με πάγο και
απογεμίζουμε με σόδα ή ginger
ale.
Γαρνίρουμε με φέτα λεμονιού.

Κωδικός

Περιγραφή

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

LMWH_001

AMRUT Indian Single Malt Whisky

70

46,0%

6

100

8901193007765

08901193006072

LMWH_002

AMRUT Fusion Indian Single Malt Whisky

70

50,0%

6

100

8901193004122

8901193006041

LMWH_003

AMRUT Peated Indian Single Malt Whisky

70

46,0%

6

100

8901193003828

8901193063822

3
4

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BRENNE French Single Malt Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το πρώτο single malt στον κόσμο που παλαιώνει αποκλειστικά σε γαλλικά βαρέλια
Limousin Oak και Cognac.

❑ Αποστάζεται δύο φορές σε χάλκινο άμβυκα και παλαιώνει για τουλάχιστον έξι χρόνια.
❑ 100% από βιολογικές πρώτες ύλες (non-GMO).
❑ Φτιαγμένο από γυναίκα master distiller (Allison Parc).
❑ Ευκολόπιοτο και ελαφρύ, ιδανικό για αυτούς που θέλουν να εισέλθουν στον κόσμο του
Single Malt whisky.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Ανοιχτό χρυσό χρώμα.
❑ Μύτη: Φρουτώδη αρώματα με κρεμώδεις και σύνθετες νότες από πλούσια κρεμ μπρουλέ
και καμένη καραμέλα.
❑ Στόμα: Νότες μπανάνας, τροπικών φρούτων και μπαχαρικών όπως κανέλα και
γαρύφαλλο.
❑ Επίγευση: Απαλή, εκλεπτυσμένη επίγευση.
www.brennewhisky.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

58,50 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός
SSWH_001

Περιγραφή
BRENNE French Single Malt Whisky

BRENNE HIGHBALL

BRENNE BELLE REVE

45ml BRENNE Whisky
2 dashes aromatic bitters
Top up soda water
1 φέτα λεμόνι

60ml BRENNE Whisky
25ml Cointreau
15ml φρέσκο χυμό grapefruit
1 dash orange bitters

Σε ένα ποτήρι Highball γεμάτο
πάγο, βάζουμε το BRENNE
Whisky, ρίχνουμε τα bitters και
αναδεύουμε.
Γαρνίρουμε με μια φέτα
λεμονιού.

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά
σε ποτήρι Old Fashioned,
ρίχνουμε τα bitters, και
αναδεύουμε.
Προσθέτουμε πάγο,
αναδεύουμε και γαρνίρουμε με
ένα κλαδάκι δεντρολίβανου.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

40,0%

6

80

Barcode φιάλης
0742832317412

Barcode κιβωτίου
10742832317419
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

FEW

Η FEW Spirits ιδρύθηκε το 2011 από τον Paul Hletko. Το
αποστακτήριο βρίσκεται έξω από το Σικάγο, στο Έβανστον του
Ιλινόις.

Το όνομα προέρχεται από τα αρχικά της Frances Elizabeth
Willard, μιας ιστορικής φιγούρας που κατά ειρωνικό τρόπο ήταν
ένθερμη υποστηρικτής της ποτοαπαγόρευσης.

Ο ιδρυτής και master distiller του FEW Whiskey, έκανε μια
τολμηρή κίνηση δημιουργώντας ένα μοντέρνο urban whiskey σε
μια περιοχή που άλλοτε ήταν η έδρα της ποτοαπαγόρευσης.

www.fewspirits.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

FEW Bourbon Whiskey
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Μίγμα από 70% καλαμπόκι, 20% σίκαλη και 10% βύνη.
❑ Χειροποίητο σε μικρές παρτίδες και παλαιωμένο σε καψαλισμένα δρύινα βαρέλια,
με ασυνήθιστη πολυπλοκότητα.
❑ Ζυμώνεται με μια ειδική, πιπεράτη μαγιά που χρησιμοποιείται συνήθως για την μπύρα
Saison.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρένια.
❑ Μύτη: Αρώματα από κανέλα και γαρύφαλλο, με γλυκιές νότες από καλαμπόκι και δρύ.
❑ Στόμα: Πλούσιο σώμα, πιπεράτη αλλά ταυτόχρονα γλυκιά γεύση με νότες καραμέλας.
❑ Επίγευση: Μια διαφορετική εκδοχή bourbon με μια νότα στυφότητας στο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

63,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

FEW Rye Whiskey
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Μίγμα από 70% Midwestern σίκαλη, 20% τοπικό καλαμπόκι και 10% βυνοποιημένο
κριθάρι.
❑ Παλαίωση σε δρύινα βαρέλια. Ζυμωμένο με μαγιά κρασιού από την κοιλάδα του Λίγηρα της
Γαλλίας.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

❑ Όψη: Κεχριμπαρένια.
❑ Μύτη: Άρωμα από καραμέλα και μέλι.
❑ Στόμα: Πικάντικη γεύση από τραγανό σιτάρι με νότες πιπεριού, τζίντζερ και βανίλιας.
Λαχταριστή γλυκύτητα ουίσκι στον ουρανίσκο.
❑ Επίγευση: Μακρά επίγευση, με έμφαση στις φρυγανισμένες γεύσεις βελανιδιάς,
κερασιού, δαμάσκηνου και αχλαδιού.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

70,30 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός

Περιγραφή

FEW BOLD FASHIONED

FEW BOLDVARDIER

60ml FEW Bourbon Whiskey
2 dashes Angostura bitters
1 κύβο ζάχαρης
1 φλούδα πορτοκαλιού

45ml FEW Rye Whiskey
30ml Italian bitter aperitif
30ml Sweet Vermouth
1 φλούδα πορτοκαλιού

Σε ένα ποτήρι Old Fashioned
τοποθετούμε έναν κύβο
ζάχαρης, ρίχνουμε τα bitters, το
FEW Bourbon whiskey και
αναδεύουμε μέχρι να διαλυθεί η
ζάχαρη. Προσθέτουμε πάγο,
αναδεύουμε και γαρνίρουμε με
μια φλούδα πορτοκαλιού.

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά στο
mixing glass με πάγο και
αναδεύουμε. Σουρώνουμε σε
παγωμένο ποτήρι nick and nora και
γαρνίρουμε με μια φλούδα
πορτοκαλιού.

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

SSWH_002

FEW Bourbon Whiskey

70

46,5%

6

102

0634324891909

10634324891906

SSWH_003

FEW Rye Whiskey

70

46,5%

6

102

0634324891916

10634324891913

4
0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

RED BOWLER BLENDED SCOTCH WHISKY
“Hat’s On!” - “Put your drinking hat on!”
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Ένα αριστοκρατικό μείγμα single grain και single malt ουίσκι. Το αποτέλεσμα είναι ένα
απαλό, στρογγυλεμένο blended Scotch ουίσκι με μοναδικό και τολμηρό χαρακτήρα.
❑ Το RED BOWLER αποστάζεται και ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια για τουλάχιστον 3 χρόνια
στη Σκωτία. Εμφιαλώνεται από το Alexandrion Group.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Έντονο χρυσό με κίτρινες ανταύγειες.
❑ Μύτη: Πλούσια και στρογγυλά αρώματα με απαλούς τόνους.
❑ Στόμα: Ένα ευγενές μείγμα πλούσιων γεύσεων.
❑ Επίγευση: Πλήρης, εκλεπτυσμένη επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

15,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
NEAT OR ADD
A FEW WATER DROPS

Κωδικός
ALWH_001

Περιγραφή
RED BOWLER Blended Scotch Whisky

COCKTAILS

ON THE ROCKS

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

40,0%

6

100

Barcode φιάλης
5942122056204

Barcode κιβωτίου
5942122156041
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TULLIBARDINE
Το Tullibardine Distillery είναι
ένα από τα λίγα ανεξάρτητα, οικογενειακά,
παραδοσιακά αποστακτήρια και από τα

παλαιότερα στη Σκωτία. Bρίσκεται στο
Blackford, την πύλη προς τα Highlands. Η
ιστορία του ξεκινάει από τα τέλη της
δεκαετίας του 1940.

Το TULLIBARDINE είναι ένα μοναδικό
χειροποίητο single malt ουίσκι που
ωριμάζει σε βαρέλια ειδικά επιλεγμένα
από το Master Blender. Το τοπικό κλίμα
και το φρέσκο νερό από τις πηγές των
λόφων Ochil, γνωστοί για τον χρυσό που
εξορύσσεται από αυτούς,
προσδίδουν εξαιρετική ποιότητα.
www.tullibardine.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TULLIBARDINE Sovereign Single Malt Scotch Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παλαιωμένο αποκλειστικά σε βαρέλια bourbon.
❑ Το καθαρό και πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία νερό από τα Ochil Hills, είναι το κλειδί για
τον μοναδικό χαρακτήρα του Tullibardine.
❑ Το αποστακτήριο Tullibardine είναι από τα λίγα ανεξάρτητα, οικογενειακά αποστακτήρια
που έχουν απομείνει και ένα από τα λιγοστά που έχουν το δικό τους εμφιαλωτήριο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσαφένια.
❑ Μύτη: Λουλουδάτο, με γλυκές νότες κριθαριού και βανίλιας.
❑ Επίγευση: Φοντάν, σταγόνες αχλαδιού και απαλών μπαχαρικών στο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

39,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TULLIBARDINE 500 Sherry Cask Finish
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παλαιώνει αρχικά σε βαρέλια bourbon, με τελείωμα σε ισπανικά βαρέλια sherry 500
λίτρων.
❑ Το καθαρό και πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία νερό από τα Ochil Hills, είναι το κλειδί για
τον μοναδικό χαρακτήρα του Tullibardine.
❑ Το αποστακτήριο Tullibardine είναι από τα λίγα ανεξάρτητα, οικογενειακά αποστακτήρια
που έχουν απομείνει και ένα από τα λιγοστά που έχουν το δικό τους εμφιαλωτήριο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Καφέ - Κεχριμπαρένια.
❑ Μύτη: Έντονες νότες καραμελωμένου μήλου, με μια νότα βρώμης.
❑ Επίγευση: Πικάντικη αίσθηση και γλυκό τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

43,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TULLIBARDINE 15Y Single Malt Scotch Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παλαιωμένο για 15 έτη σε βαρέλια bourbon.
❑ Το καθαρό και πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία νερό από τα Ochil Hills, είναι το κλειδί για τον
μοναδικό χαρακτήρα του Tullibardine.
❑ Το αποστακτήριο Tullibardine είναι από τα λίγα ανεξάρτητα, οικογενειακά αποστακτήρια
που έχουν απομείνει και ένα από τα λιγοστά που έχουν το δικό τους εμφιαλωτήριο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρένια.
❑ Μύτη: Λεπτά αρώματα από φρέσκο ξηρό σανό, συνδυάζονται με αρώματα από
βιολέτα, ζελέ φρούτων και ψημένο μήλο καρυκευμένο με γαρίφαλο.
❑ Στόμα: Αίσθηση φρεσκοψημένων scones με μαρμελάδα φράουλα
και κρέμα. Απαλές νότες αποξηραμένων μπαχαρικών, γλυκιάς ζάχαρης κριθαριού και
ξηρών καρπών.
❑ Επίγευση: Απαλό κρεμώδες τελείωμα με νότες μπαχαρικών.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

62,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

TULLIBARDINE 25Y Single Malt Scotch Whisky
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παλαιωμένο για τουλάχιστον 25 χρόνια σε sherry hogsheads.
❑ Το καθαρό και πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία νερό από τα Ochil Hills, είναι το κλειδί
για τον μοναδικό χαρακτήρα του Tullibardine.
❑ Το αποστακτήριο Tullibardine είναι από τα λίγα ανεξάρτητα, οικογενειακά
αποστακτήρια που έχουν απομείνει και ένα από τα λιγοστά που έχουν το δικό τους
εμφιαλωτήριο.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Υπέροχες αποχρώσεις κόκκινου, πορτοκαλί και καφέ.
❑ Μύτη: Λεπτά αρώματα βανίλιας, καραμέλας βουτύρου και σοκολάτας πορτοκάλι.
❑ Στόμα: Γεμάτο σώμα μαι αίσθηση από ψητή μπανάνα και φλούδα πορτοκαλιού.
❑ Επίγευση: Μακρύ, κρεμώδες, μεταξένιο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

203,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

GOLD LEITH

SOVEREIGN SUMMER

TULLITODDY

50ml Tullibardine Sovereign
Whisky
20ml Dry Vermouth
15ml σιρόπι ζάχαρης
5 dash Orange Bitter

50ml Tullibardine Sovereign
Whisky
4 γαρίφαλα
5ml μέλι
5ml χυμό λεμόνι
120ml Tonic Water

35ml Tullibardine Sovereign
Whisky
25ml χυμό μήλου
15ml μέλι
70ml ζεστό νερό

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά σε ποτήρι Old Fashioned,
αναδεύουμε μέχρι να παγώσουν και συμπληρώνουμε με
πάγο.
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκαλιού.

Κωδικός

Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί σε μία κούπα
και τα αναδεύουμε.
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκάλι.

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά εκτός του Tonic
Water σε ποτήρι Highball με πάγο και τα
αναδεύουμε. Συμπληρώνουμε με πάγο και
απογεμίζουμε με Tonic Water.
Γαρνίρουμε με φλούδα λεμονιού.

Περιγραφή

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

TDWH_001

TULLIBARDINE Sovereign Single Malt Scotch Whisky

70

43,0%

6

85

5060074861247

5060074861254

TDWH_005

TULLIBARDINE 500 Sherry Cask Finish Single Malt Scotch Whisky

70

43,0%

6

85

5060074861285

5060074861292

TDWH_002

TULLIBARDINE 15Y Single Malt Scotch Whisky

70

43,0%

6

60

5060074863579

5060074863586

TDWH_003

TULLIBARDINE 25Y Single Malt Scotch Whisky

70

43,0%

3

60

5060074861346

5060074861353
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ASIAGO AMARO
Τυπικό ιταλικό Amaro, αποτέλεσμα μακράς εμπειρίας και γνώσης στα βότανα.
Δημιουργείται με εκχύλισμα βοτάνων, μπαχαρικών και φρούτων σε αλκοόλ.

Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:

❑ Κλασσικό digestive bitter από τα αποστακτήρια Rossi d'Asiago, μια συνταγή από το 1868.
❑ Τα βότανά του προέρχονται από τα βουνά των Άλπεων, τις περιοχές της Μεσογείου, την
Κεντρική Αμερική και την Άπω Ανατολή.
❑ Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή, σχεδόν 25% πιο οικονομικό σε σχέση με τα leading Ιταλικά
bitters στην αγορά.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Έντονο πορτοκαλί χρώμα.
❑ Μύτη: Έντονο άρωμα με πικάντικες νότες από εσπεριδοειδή και βότανα.
❑ Στόμα: Γλυκό και πικρό ταυτόχρονα, με κυρίαρχη νότα γεντιανής.
❑ Επίγευση: Γλυκιά και απαλή επίγευση.

www.rossidasiago.com/en/prodotto/amaro-asiago

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

14,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

NEGRONI DELL’ALTOPIANO
40ml Amaro Asiago
40ml Gin
30ml Sweet Vermouth
Τοποθετούμε όλα τα συστατικά σε ένα ποτήρι με πάγο
και τα αναδεύουμε μέχρι να παγώσουν.
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκαλιού.

Κωδικός
RALQ_002

Περιγραφή
ASIAGO Amaro

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

30,0%

6

125

Barcode φιάλης
8004663000331

Barcode κιβωτίου
8004747009151

5
0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ANTICA SAMBUCA
Το Antica Sambuca Classic είναι ένα γλυκό ιταλικό λικέρ. Απόσταγμα αστεροειδούς
γλυκάνισου, με αιθέρια έλαια, αγνή λευκή ζάχαρη και 17 βότανα και μπαχαρικά.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Πολυβραβευμένο στην κατηγορία του. Ένα από τα top 4 sambuca brands σε πωλήσεις
παγκοσμίως και Νο1 σε σημαντικές αγορές (π.χ. Αγγλία).
❑ Παράγεται στην Ιταλία, στην περιοχή του Βένετο, στο αποστακτήριο Rossi d’Asiago με
ιστορία από το 1868.
❑ Παραδοσιακή συνταγή που πέρασε από γενιά σε γενιά. Η απόσταξη γίνεται με σύστημα bainmarie που βοηθά στη διατήρηση όλων των αρωματικών ουσιών.
❑ Μοντέρνα συσκευασία και με ειδική πατέντα (Pro-Pour) με ενσωματωμένο pop-up pourer.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Απόλυτα διαφανές.
❑ Μύτη: Ευχάριστες νότες γλυκάνισου.
❑ Στόμα: Βελούδινη, αρμονική και έντονη γεύση.
❑ Επίγευση: Γλυκιά και απαλή επίγευση με ελαφριά οξύτητα.

www.anticasambuca.it/en/antica-sambuca/brand-italian-liqueur

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

16,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
A-STAR

B BLOODY

40ml Antica Sambuca
120ml Tonic Water

30ml Antica Sambuca Classic
30ml Vodka
60ml φρέσκο χυμό σαγκουίνι
20ml φρέσκο χυμό λεμόνι
10ml σιρόπι ζάχαρης

Τοποθετούμε σε ποτήρι Tumbler πάγο,
προσθέτουμε το Antica Sambuca Classic και
απογεμίζουμε με Tonic Water.
Γαρνίρουμε με φέτα λεμονιού και έναν αστεροειδή
γλυκάνισο.

Κωδικός
RASB_001

ITALIAN TOURIST

CLASSIC REFRESH

15ml Antica Sambuca Classic
45ml Passion Fruit Liqueur
20ml φρέσκο χυμό lime
10ml φρέσκο χυμό Grapefruit

30ml Antica Sambuca Classic
15ml φρέσκο χυμό lime
15ml φρέσκο χυμό Pink grapefruit
120ml Ginger beer

Τοποθετούμε όλα τα συστατικά στο skaker με πάγο
και τα χτυπάμε μέχρι να παγώσουν. Σουρώνουμε
σε ένα ποτήρι Highball με πάγο.
Γαρνίρουμε με μισό passion fruit.

Tοποθετούμε το Antica Sambuca Classic με τον
χυμό lime και το pink grapefruit σε ποτήρι με
πάγο, αναδεύουμε καλά και απογεμίζουμε με
ginger beer.
Γαρνίρουμε με αποξηραμένη φέτα πορτοκαλιού.

Περιγραφή
ANTICA Sambuca

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker και τα
χτυπάμε με πάγο μέχρι να παγώσουν.
Διπλοσουρώνουμε σε παγωμένο ποτήρι.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

38,0%

6

120

Barcode φιάλης
8004747005535

Barcode κιβωτίου
8004747006365

5
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KLEOS MASTIHA SPIRIT
The World’s First Super Premium Mastiha Spirit!
Εκλεκτό απόσταγμα μαστίχας, το πρώτο super premium λικέρ στον κόσμο
φτιαγμένο από γυναίκα master distiller.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Διπλής απόσταξης, με βάση δακρύων και αιθέριων ελαίων μαστίχας.
❑ Παράγεται σε μικρές παρτίδες, σε αποκλειστικούς αποστακτήρες μαστίχας (για να
αποφεύγονται οσμές) στις εγκαταστάσεις του Ισίδωρου Αρβανίτη στη Μυτιλήνη.
❑ Διαθέτει κορυφαίες αξιολογήσεις διεθνώς – μοναδικό ποτό μαστίχας αξιολογημένο με 5* Plus
από το έγκριτο Difford’s Guide - και σφραγίδα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
❑ Εντυπωσιακή, super-premium συσκευασία που ξεχωρίζει στο ράφι.
❑ Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (~4 γρ. ανά 60ml) και χαμηλές θερμίδες ανά ποτό (~ 110
cals).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διάφανη, κρυστάλλινη.

❑ Μύτη: Έντονα αρώματα λουλουδιών, ευκαλύπτου και φασκόμηλου.
❑ Στόμα: Νότες από αγγούρι, μέντα, γλυκό τσάι, καρότα. Ίχνη από άνηθο, ginger και αλόη.
Πολύπλοκο και ισορροπημένο.
❑ Επίγευση: Καθαρή, με διάρκεια. Αίσθηση φρεσκάδας, μεταξένια, απαλή επίγευση.
drinkkleos.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

36,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
THE GREEKER THE BERRY
CRYSTAL KLEOS

30ml Kleos Mastiha Spirit
30ml Cognac
25ml φρέσκο χυμό λεμόνι
7,5ml σιρόπι ζάχαρης
1/4 καθαρισμένο πορτοκάλι
2 βατόμουρα

60ml Kleos Mastiha Spirit
Τοποθετούμε τη Kleos Mastiha Spirit σε χαμηλό
ποτήρι με ice cube.
Γαρνίρουμε με φλούδα απο λεμόνι.

Tοποθετούμε το καθαρισμένο πορτοκάλι και τα βατόμουρα στο
shaker και τα πολτοποιούμε. Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα
υλικά και τα χτυπάμε με πάγο μέχρι να παγώσουν.
Διπλοσουρώνουμε σε ποτήρι Copper Mug και το γεμίζουμε με
θρυμματισμένο πάγο. Γαρνίρουμε με φύλλα μέντας, βατόμουρα
και μία φέτα λεμόνι.

KLEO-PATRA

!AY KLEOS MIO!

60ml Kleos Mastiha Spirit
15ml μέρος φρέσκο χυμό λεμόνι
4 φύλλα βασιλικού

60 ml Kleos Mastiha Spirit
30 ml Τequila Blanco
15 ml φρέσκο χυμό lime

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker και τα χτυπάμε
μέχρι να παγώσουν. Σουρώνουμε σε ποτήρι Highball
και προσθέτουμε θρυμματισμένο πάγο.
Γαρνίρουμε με φλούδα λεμονιού και φύλλα βασιλικού.

Κωδικός
KLMA_001

Περιγραφή
KLEOS Mastiha Spirit

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker και τα χτυπάμε μέχρι να
παγώσουν. Σουρώνουμε σε ποτήρι Double Old Fashioned και
προσθέτουμε πάγο.
Γαρνίρουμε με lime wedge και μαύρο πιπέρι.

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

30,0%

6

125

Barcode φιάλης
816136020788

Barcode κιβωτίου
10816136020785
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ROSSI D’ASIAGO LIMONCELLO
…Τhe sun in a glass!
Ένα αυθεντικό ιταλικό λικέρ λεμονιού αναγνωρισμένο για την ποιότητα και τη
γεύση του που παράγεται με τις ποιοτικότερες φλούδες λεμονιών της Νότια Ιταλίας.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Φτιάχνεται στην Ιταλία από το αποστακτήριο Rossi d’Asiago με ιστορία από το 1868.
❑ Διεθνώς βραβευμένο.
❑ Χωρίς γλουτένη, χωρίς τεχνητά χρώματα/αρώματα, χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης.
❑ Οι φλούδες των λεμονιών της Σικελίας που χρησιμοποιούνται είναι μεταξένιες, πυκνές,
αρωματικές και πολύ πλούσιες σε αιθέρια έλαια.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Έντονο χαρακτηριστικό κίτρινο του λεμονιού.
❑ Μύτη: Αρώματα εσπεριδοειδών.

❑ Στόμα: Γλυκόξινη, πολύ αρωματική, έντονη γεύση λεμονιού με ισορροπημένες νότες
εσπεριδοειδών.
❑ Επίγευση: Βελούδινη, γλυκιά και δροσιστική επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

15,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
GOLD FASHIONED

SUMMER SPRITZ

45ml Limoncello Rossi d’Asiago
1 κύβο ζάχαρης
2 dash Angostura Aromatic Bitter
Splash με Cinnamon Soda Water

45ml Limoncello Rossi d’Asiago
60ml Prosecco
Splash με Soda Water
Τοποθετούμε πάγο στο ποτήρι μας, προσθέτουμε
το Prosecco, το Limoncello d’Asiago και τέλος τη
Soda Water και αναδεύουμε πολύ απαλά.
Γαρνίρουμε με φλούδα λεμονιού.

Τοποθετούμε σε ποτήρι Tumbler τον κύβο ζάχαρης μαζί με
τον Angostura Bitter και ελάχιστη Cinnamon Soda Water και
αναδεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτουμε πάγο και
το Limoncello Rossi d’Asiago και αναδεύουμε καλά. Τέλος
συμπληρώνουμε με Cinnamon Soda Water. Γαρνίρουμε με
ξύσμα λεμονιού και κεράσι Maraschino.

GOLDEN SUNRISE
YELLOW MARGARITA
30ml Limoncello Rossi d’Asiago
90ml χυμό πορτοκάλι
Splash με Γρεναδίνη

35ml Limoncello Rossi d’Asiago
20ml Tequila blanco
20ml φρέσκο χυμό λεμόνι
20ml σιρόπι ζάχαρης

Τοποθετούμε στο ποτήρι μας πάγο και
προσθέτουμε το Limoncello Rosi d’Asiago με τον
χυμό πορτοκάλι. Τέλος ρίχνουμε την Γρεναδίνη και
την αφήνουμε να βυθιστεί αργά στο κάτω μέρος.
Γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκαλιού.

Κωδικός
RALQ_001

Περιγραφή
ROSSI D'ASIAGO Limoncello

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker με πάγο και τα χτυπάμε
μέχρι να παγώσουν. Διπλοσουρώνουμε σε ποτήρι Margarita
αφού πρώτα έχουμε κάνει Rim με αλάτι. .

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

32,0%

6

102

Barcode φιάλης
8004747004057

Barcode κιβωτίου
8004747005702

5
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

SABER ELYZIA LIQUEUR
"Ξεκλειδώστε" έναν ελκυστικό, μυστικό κόσμο ποιοτικών λικέρ φρούτων.

Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Εμπνευσμένο από μια παλιά, παραδοσιακή, μυστική συνταγή, το SABER στέκεται περήφανα
ως ένα από τα παλαιότερα και ποιοτικότερα λικέρ φρούτων.
❑ Παρασκευάζεται από το 1789 στην περιοχή Bucovina της Ρουμανίας, γνωστή για την
παραγωγή αλκοολούχων ποτών με βάση τα φρούτα, συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο
προηγμένες μεθόδους παραγωγής.
❑ Είναι 100% φυσικό και περιέχει ολόκληρα κομμάτια φρέσκων φρούτων, τα
οποία έχουν επιλεχθεί προσεκτικά με το χέρι και χρησιμοποιήθηκαν κατά την παραγωγή του.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Γεύσεις: Sour Cherry, Blueberries
❑ Απολαμβάνεται σε cocktails και smoothies, ως long drink με κάποιο mixer, σκέτο με
πάγο αλλά και σε σφηνάκι (Ρουμανική παράδοση).

saberelyzia.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

25,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός

Blueberries & Gin

Visinada Dry Tonic

50ml SABER Elyzia Blueberries
25ml Gin
10ml φρέσκο χυμό λεμόνι

60ml
SABER Elyzia Sour Cherry
Elderflower tonic water (fill)

Τοποθετούμε το SABER
Elyzia Sour Cherry σε ποτήρι
με πάγο και απογεμίζουμε με
elderflower tonic water.
Γαρνίρουμε με maraschino
cherry.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά
στo shaker με πάγο και τα
χτυπάμε μέχρι να παγώσουν.
Διπλοσουρώνουμε σε ποτήρι
martini. Γαρνίρουμε με
φλούδα πορτοκαλιού.

Περιγραφή

CL

Αλκ.
Βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

ALLQ_001

SABER Elyzia Sour Cherry Liqueur

70

30,0%

6

80

5942122000160

5942122400205

ALLQ_002

SABER Elyzia Blueberries Liqueur

70

30,0%

6

80

5942122000153

5942122600315

5
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

VENEZIA AMARETTO
Υπέροχο λικέρ αμυγδάλου σε μια μοντέρνα φιάλη!
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Αυθεντικό Ιταλικό amaretto που φτιάχνεται στην Ιταλία από το αποστακτήριο Rossi
d’Asiago με ιστορία από το 1868.
❑ Ιδανικό για κοκτέιλ όπως το Amaretto sour ή ακόμη και σκέτο με πάγο.
❑ Εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή – σχεδόν 30% πιο οικονομικό σε σχέση με το leading brand
της κατηγορίας.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρένιο.

❑ Μύτη: Πλούσια αρωματικό.
❑ Στόμα: Έντονη και απαλή γεύση.

https://www.rossidasiago.com/en/prodotto/amaretto-venezia
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

14,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

AMARETTO VENEZIA – AMARETTO SOUR
50ml Amaretto Venezia
60ml Sweet & Sour mix
20ml φρέσκο χυμό pink grapefruit
Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο mixing glass,
προσθέτουμε πάγο και αναδεύουμε. Σουρώνουμε σε
ποτήρι Double Old Fashioned.
Γαρνίρουμε με ξύσμα πορτοκαλιού και αμύγδαλα.

Κωδικός
RALQ_003

Περιγραφή
VENEZIA Amaretto

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

28,0%

6

125

Barcode φιάλης
8004663000355

Barcode κιβωτίου
8004747006358

6
0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ DRY SPICED RUM ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ.
Το BLACK TEARS είναι μοναδικό λόγω των φυσικών συστατικών του.
Με σαγηνευτικές γεύσεις από κουβανέζικο καφέ, γνωστό σε όλο τον κόσμο
για την τολμηρή γεύση του. Κακάο, επειδή οι αληθινοί Κουβανοί
αναμιγνύουν πάντα το γλυκό με το πικρό. Ají Dulce πιπερίες για να τιμήσει
την κουβανέζικη πεποίθηση ότι η ζωή πρέπει να έχει παθιασμένη ένταση!

Όνομα εμπνευσμένο από την μουσική της Κούβας και
συγκεκριμένα από το ιστορικό τραγούδι Lagrimas Negras

(Black Tears), σύμφωνα με το οποίο μια νεαρή γυναίκα
στραγγίζει τα δάκρυα της θλίψης της σε ένα δοχείο με
ρούμι, όπου του δίνει μια μοναδική γλυκόπικρη γεύση.

www.blacktears.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BLACK TEARS SPICED RUM
Γνωρίστε τα «δάκρυα» του πάθους και του έντονου συναισθήματος όπως μόνο η
Κούβα ξέρει να προσφέρει!
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το πρώτο dry spiced ρούμι από την Κούβα, με εκχυλίσματα μπαχαρικών όπως καφές,
κακάο και πιπεριές Aji Dulce που προέρχονται αποκλειστικά από το νησί.
❑ Βασισμένο σε λευκό ξηρό ρούμι από ένα από τα καλύτερα αποστακτήρια στην Κούβα, με
χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (μόλις 9 γρ. ανά λίτρο).
❑ Εξωτική, γλυκόπικρη γεύση όπως κανένα άλλο εμφιαλωμένο σε εξαιρετική συσκευασία.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Καθαρό φωτεινό χρυσαφένιο χρώμα.
❑ Μύτη: Σαγηνευτικά αρώματα βελανιδιάς, μαγειρεμένων φρούτων, μελιού και
μπαχαρικών. Απαλές νότες από κακάο και καφέ.
❑ Στόμα: Μια μυστηριώδης γλυκύτητα σοκολάτας, μαντολάτου και κρέμας αποκαλύπτει
τολμηρούς τόνους μπαχαρικών στον ουρανίσκο. Πολύ κομψό και ισορροπημένο.
❑ Επίγευση: Απαλή μελένια επίγευση με νότες καφέ και ίχνη μπαχαρικών στο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

28,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

BLACK TEARS + TONIC

OLD CUBAN WITH A TWIST

DOUBLE BLACK

AKA “TEARS & TONIC”

AKA “OLD CUBAN”

AKA “BLACK EXPRESSION“

50ml Black Tears Spiced Rum
150ml Tonic water

60ml Black Tears Spiced Rum
20ml mint-lime-cordial
2 σταγόνες orange bitters
1 σταγόνα pepper tincture

50ml Black Tears Spiced Rum
50ml Kahlua / coffee liqueur
50ml espresso

Τοποθετούμε σε ποτήρι Highball
με πάγο το Black Tears Spiced
Rum και απογεμίζουμε με Tonic
Water.
Γαρνίρουμε με φέτα πορτοκάλι
και πιπεριά Habanero.

Κωδικός
ISRU_001

Περιγραφή
BLACK TEARS Spiced Rum

Τοποθετούμε όλα τα υλικα στο
shaker και τα χτυπάμε μέχρι
να παγώσουν.
Διπλοσουρώνουμε σε
παγωμένο ποτήρι Coupette.
Γαρνίρουμε με κόκκους καφέ.

Απογεμίστε με αφρώδες
κρασί. Γαρνίρετε με μέντα.
Εκπληκτικά αναζωογονητικό!

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια / παλέτα

70

40,0%

6

125

Barcode φιάλης
8500000590294

Barcode κιβωτίου
0798190072265

6
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CIHUATAN
To CIHUATAN είναι το πρώτο ρούμι του Ελ Σαλβαδόρ, στην καρδιά του
Cihuatán valley, όπου λειτουργεί το μόνο αποστακτήριο της χώρας. Η
master distiller, Gabriela Ayala μαζί με την ομάδα της, επιβλέπει κάθε βήμα
της παραγωγής, από τη συλλογή των σπόρων μέχρι την εμφιάλωση.
Στη γλώσσα των Μάγια, η λέξη Cihuatán σημαίνει «η γή δίπλα στην
κοιμισμένη γυναίκα». Ο θρύλος λέει ότι μια θεά ήρθε στο Cihuatán πριν από
πολλούς αιώνες και έδωσε σε αυτήν τη γη πλούτη και γονιμότητα. Χάρη σε
αυτήν, ευδοκίμησαν χωράφια ζαχαροκάλαμου και τα πιο αγνά
νερά. Σήμερα, αυτά είναι τα βασικά συστατικά για τη δημιουργία του
ρούμι Cihuatán.
Εμπνευσμένη από αυτόν τον θρύλο, κάθε φιάλη του Cihuatán μοιράζεται
την ιστορία ενός θεού των Μάγια μέσω της αντίστοιχης εντυπωσιακής
συσκευασίας και του υψηλής ποιότητας ρούμι.
www.roncihuatan.com/eu

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CIHUATAN INDIGO 8Y
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το όνομα ”Indigo” εμπνεύστηκε από το μπλε χρώμα, σύμβολο του Tlaloc, θεού της βροχής
των Μάγια. Ο θρύλος του Tlaloc ξεδιπλώνεται στην καρδιά κάθε μπουκαλιού.
❑ Μοναδική παλαίωση και φινιρίσματα.
❑ Premium συσκευασία με πολυτελείς λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Παλαίωση: 8 έτη.
❑ Μέθοδος: Σε Αμερικανικά δρύινα βαρέλια bourbon.
❑ Όψη: Χρυσαφένια.

❑ Στόμα: Βανίλια, καπουτσίνο, μαύρη σοκολάτα, φουντούκι, Dulce de Leche, λεμονόχορτο.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

38,90 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CIHUATAN CINABRIO 12Y
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το όνομα “Cinabrio” εμπνεύστηκε από το κόκκινο χρώμα που έφτιαχναν οι αρχαίοι Μάγια
από το κιννάβαρι (ή «cinabrio» στα ισπανικά). Το κόκκινο ήταν το ιερό χρώμα του Kinich
Ahau, του θεού του ήλιου των Μάγια.
❑ Μοναδική παλαίωση και φινιρίσματα.
❑ Premium συσκευασία με πολυτελείς λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Παλαίωση: 12 έτη.
❑ Μέθοδος: Σε Αμερικανικά δρύινα βαρέλια bourbon.
❑ Όψη: Κεχριμπαρένια.
❑ Στόμα: Δαμάσκηνο, φυστίκι, καραμελωμένη φλούδα πορτοκαλιού, χυμός ζαχαροκάλαμου,
ώριμος καρπός starfruit.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

49,30 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CIHUATAN SAHUMERIO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το Cihuatán Sahumerio είναι ένα limited edition ρούμι που δημιουργήθηκε προς τιμήν της
αγάπης. Οι Μάγια, για να προσελκύσουν την αγάπη, έκαιγαν λιχουδιές προς τιμήν της
προστάτιδας θεάς σε περίπλοκα αγγεία που ονομάζονταν ”Sahumerios”.
❑ Μοναδική παλαίωση και φινιρίσματα.
❑ Premium συσκευασία με πολυτελείς λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Παλαίωση: 12-14 έτη.
❑ Μέθοδος: Blend παλαιωμένων ρούμι σε Αμερικανικά δρύινα βαρέλια bourbon.
❑ Όψη: Μαονί.
❑ Στόμα: Θυμίαμα, αποξηραμένη μυρτιά, βούτυρο κακάο, αποξηραμένα βερίκοκα, μέλι
γαρίφαλου.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

69,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CIHUATAN XAMAN XO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το Cihuatán Xaman XO είναι ένα utra premium ρούμι που δημιουργήθηκε προς τιμήν του
“Xaman”, του θεού του Βόρειου Αστέρα των Μάγια.
❑ Παλαιωμένο για 16 χρόνια, είναι το πρώτο premium ρούμι που έχει παλαιωθεί σε
βαρέλια Mayan Ceiba. Το Ceiba είναι ένα μοναδικό αυτόχθονο είδος δέντρου στο Ελ
Σαλβαδόρ.
❑ Premium συσκευασία με πολυτελείς λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Παλαίωση: 16 έτη.
❑ Μέθοδος: 15 έτη σε Αμερικανικά δρύινα βαρέλια bourbon, 1 επιπλέον έτος σε βαρέλια
Mayan Ceiba.
❑ Όψη: Μαονί.

❑ Στόμα: Γεύσεις από ψητό ανανά, γαρύφαλλο και δαμάσκηνα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

102,80 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

CIHUATÁN XAMAN
Απολάυστε αυτο το ρούμι σκέτο, σε
ένα ποτήρι snifter. Αφήστε το να
“ξεκουραστεί” 1 λεπτό πριν πιείτε την
πρώτη σας γουλιά.

Κωδικός

Περιγραφή

THE HUMMINGBIRD
60ml Cihuatán Cinabrio Rum
120ml χυμό πορτοκάλι
Splash με Γρεναδίνη
Τοποθετούμε στο ποτήρι μας πάγο και
προσθέτουμε το Cihuatan Cinabrio με τον χυμό
πορτοκάλι. Τέλος ρίχνουμε τη Γρεναδίνη και την
αφήνουμε να βυθιστεί αργά στο κάτω μέρος.
Γαρνίρουμε με φλούδα λεμονιού.

CL

Αλκ.
Βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

SNAKE IN THE CANE
60ml Cihuatán Indigo Rum
30ml Midori
Splash με Coconut Cream
10 ml φρέσκο χυμό λεμόνι
90 ml χυμό λεμόνι
Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker και τα
χτυπάμε μέχρι να παγώσουν. Σουρώνουμε σε
ποτήρι με πάγο. Γαρνίρουμε με φλούδα lime
και φύλλα βασιλικού.

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

CIRU_001

CIHUATAN Indigo 8Y Rum

70

40,0%

6

112

7410010594162

17410010594169

CIRU_002

CIHUATAN Cinabrio 12Y Rum

70

40,0%

6

112

7410010594179

17410010594176

CIRU_004

CIHUATAN Sahumerio Rum

70

45,2%

6

84

7410010594216

17410010594213

CIRU_003

CIHUATAN Xaman XO Rum

70

40,0%

3

140

7410010594223

17410010594220
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR

Το DICTADOR παράγεται στο Destilería Colombiana που ιδρύθηκε το
1913. Το αποστακτήριο βρίσκεται στην περιοχή Cartagena της
Κολομβίας, η οποία χάρη στο τροπικό κλίμα που διαθέτει, βοηθά να
ευδοκιμήσουν ζαχαροκάλαμα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Αυτή η

μαγική ισορροπία καιρού και εδάφους επιτρέπει να παράγεται μια
εξαιρετική ποικιλία ποιοτικών ρούμι.
Το DICTADOR είναι ένα διεθνές, βραβευμένο ρούμι. Οι παλιές
κολομβιανές παραδόσεις συνδυάζονται με καινοτόμα Ευρωπαϊκά και
Ιαπωνικά πρότυπα για να δημιουργήσουν ένα τέλειο ρούμι, πλούσιο
σε γεύση και στυλ.

www.dictador.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR 12Y
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR είναι ένα ρούμι 12 ετών, φτιαγμένο από τη ζύμωση αγνής μελάσας,
αποσταγμένο εν μέρη σε χάλκινες και εν μέρη σε χαλύβδινες στήλες απόσταξης.
❑ Παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια και εμφιαλώνεται με φροντίδα από ειδικούς ώστε να
διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και τα πλούσια αρώματα.
❑ Πολυβραβευμένο και με διεθνή παρουσία σε μεγάλο αριθμό χωρών.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Πλούσιες κεχριμπαρένιες κοκκινωπές αποχρώσεις.
❑ Μύτη: Μαλακή καραμέλα, καβουρδισμένος καφές, ξηροί σπόροι, μέλι, δρυς.
❑ Στόμα: Καραμέλα, κακάο, μέλι, ελαφριές νότες καφέ.
❑ Επίγευση: Ελαφριά λιπαρότητα, μακρά επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl/απλή φιάλη)

50,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR 20Y
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR 20 YO είναι φτιαγμένο από τη ζύμωση παρθένας μελάσας,
αποσταγμένο εν μέρη σε χαλκό και εν μέρη σε στήλες χάλυβα.
❑ Παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια και εμφιαλώνεται με φροντίδα από ειδικούς ώστε να
διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και τα πλούσια αρώματα.
❑ Ένα από τα πιο βραβευμένα ρούμια του κόσμου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Έντονο σκούρο κεχριμπαρί.
❑ Μύτη: Μαλακή καραμέλα, καβουρδισμένος καφές, ξηροί σπόροι, μέλι, δρυς.
❑ Στόμα: Καραμέλα, κακάο, καπνιστό μέλι, ξηροί σπόροι, βανίλια, δρυς.
❑ Επίγευση: Ιδιαίτερα μακρά, έντονη επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl/απλή φιάλη)

69,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR XO INSOLENT
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR XO INSOLENT είναι φτιαγμένο από χυμό ζαχαροκάλαμου που έχει
υποστεί ζύμωση 20 ωρών, 100% απεσταγμένο σε άμβυκες.
❑ Παλαιώνει σε συνδυασμό βαρελιών bourbon, sherry και καπνιστών βαρελιών Port, για
να δώσει στο ρούμι αυτές τις γλυκές και καπνιστές γεύσεις από τη βελανιδιά.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Βαθύ, λαμπερό μαονί.
❑ Μύτη: Δυνατό άρωμα βανίλιας και μελιού, με νότες λευκής σοκολάτας.
❑ Στόμα: Απαλό σώμα με πλούσιες γεύσεις από βανίλια και κολομβιανό καφέ.
❑ Επίγευση: Μακρά, ισορροπημένη επίγευση. Βελούδινη, απαλή αίσθηση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

112,20 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR XO PERPETUAL
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR XO PERPETUAL είναι φτιαγμένο από τη ζύμωση μοναδικής
παρθένας μελάσας.
❑ Είναι παλαιωμένο με της υψηλότερης ποιότητας, χειροποίητα δρύινα βαρέλια από το
Jerez - τα οποία δημιουργούν εντελώς νέα βάθη γεύσης.
❑ Ακολουθείται το παραδοσιακό σύστημα Solera, όπου εξισορροπούνται οι λεπτές
καπνιστές και γλυκές γεύσεις, δημιουργώντας αυτό το εξαιρετικό blend.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Βαθύ μαόνι καφέ με χρυσά χρώματα και υπέροχη λάμψη.
❑ Μύτη: Αρώματα από περίπλοκο καπνιστό μέλι, κολομβιανός καφές, ώριμη βελανιδιά
και βανίλια.
❑ Στόμα: Εξαιρετικά απαλό σώμα με νότες μπαχαρικών και βελανιδιάς.
❑ Επίγευση: Mακρύ, πικάντικο, σοκολατένιο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

112,20 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR 2 MASTERS CHATEAU D’ ARCHE 1980
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR 2 Masters Chateau d’ Arche 1980, είναι από ένα
μοναδικό vintage βαρέλι του 1980, με τελείωμα σε βαρέλια whisky, που στη συνέχεια
στάλθηκαν στο αποστακτήριο Château d'Arche στο Sauternes, Bordeaux, στη Γαλλία.
Εκεί παλαίωσε επιπλέον έξι μήνες σε αμερικανικά δρύινα βαρέλια των 225 λίτρων,
τυπικό μέγεθος για κρασιά Bordeaux.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Συμπαγές σκούρο χάλκινο που βγαίνει σε μια ελαφρύτερη χρυσή απόχρωση στο
χείλος.
❑ Μύτη: Πληθώρα γλυκών αρωμάτων από crème brulée βανίλιας, σκούρα καραμέλα με
επικάλυψη σοκολάτας και άφθονα αποξηραμένα φρούτα. Νότες από φρυγανισμένο ψωμί
και φλοιό πορτοκαλιού.
❑ Στόμα: Ενδιαφέρων συνδυασμός αμυγδαλόπαστας, αποξηραμένων βερίκοκων και
μαρμελάδας βατόμουρου πάνω σε σιρόπι σφενδάμου, σοκολάτα γάλακτος και crème
brulée.
❑ Επίγευση: Απαλό, ισορροπημένο τελείωμα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

546,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR 2 MASTERS HARDY SPR 75/77
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το μοναδικό vintage DICTADOR 2 Masters Hardy SPR 75/77, παλαίωσε σε βαρέλια Sherry
και στη συνέχεια στάλθηκε στο αποστακτήριο Hardy στο Cognac, όπου αναμίχθηκε
περαιτέρω προσεκτικά από τον Master Bouilly, ο οποίος χρησιμοποίησε βαρέλι Chauffe
légère 350 λίτρων από το 1954 για τη διαδικασία. Το ρούμι πέρασε τουλάχιστον 7 μήνες σε
βαρέλι κονιάκ και λόγω του προφίλ γεύσης ονομάστηκε ÉTÉ που σημαίνει ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
❑ Εμφιαλώνεται στους 41% ABV.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Βαθύ μαονί με λάμψεις χρυσού και χαλκού στο χείλος.
❑ Μύτη: Πολυπλοκότητα. Άμεσο άρωμα βανίλιας, φοντάν και βουτυρόκοκκου. Χαρακτήρας
που θυμίζει υπέροχο κονιάκ, αποξηραμένα σύκα και βερίκοκα.
❑ Στόμα: Υπέροχη απαλότητα. Παλέτα από μοσχοκάρυδο, σοκολάτα γάλακτος και καραμέλα
με θαλασσινό αλάτι.
❑ Επίγευση: Μακρύ, μεταξένιο τελείωμα με νότες από δρυ, σταφίδες και καθαρό χαρακτήρα
ρουμιού.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

695,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DICTADOR 2 MASTERS GLENFARCLAS 1974
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το DICTADOR 2 Masters Glenfarclas 1974, είναι από ένα μοναδικό vintage βαρέλι του
1972, με τελείωμα σε έξοχα βαρέλια Port, που στη συνέχεια στάλθηκαν στο
αποστακτήριο Glenfarclas της Σκωτίας. Εκεί παλαίωσε επιπλέον 7 μήνες σε βαρέλια Jerez
Sherry του 2002.
❑ Εμφιαλώνεται στους 45% ABV.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Σκούρο χρυσό-χάλκινο με λάμψεις από μαόνι στο κέντρο.
❑ Μύτη: Συνδυάζει αρώματα βύνης κριθαριού με νότες από σέρι, μαύρη σοκολάτα και
αποξηραμένα βερίκοκα. Γλυκό άρωμα από σιρόπι σφενδάμου, λιωμένη καστανή ζάχαρη
και τροπικά φρούτα.
❑ Στόμα: Απαλή γεύση με στρογγυλεμένες πλούσιες νότες από αποξηραμένους καρπούς,
λιαστή σταφίδα και μέλι ακακίας. Τρομερή ισορροπία μεταξύ του αλκοόλ, των φρούτων και
της οξύτητας.
❑ Επίγευση: Υπέροχη επίγευση με μακρά διάρκεια, με νότες από καραμέλα βουτύρου,
γλυκό καπνό και καψαλισμένη καρύδα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

1.079,50 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

DICTADOR FASHIONED

MILANO TREASURE

BITTERSWEET ZEST

60ml Dictador 12YO Rum
15ml σιρόπι μαύρης ζάχαρης
2 dash Angostura Aromatic Bitter
1 dash Orange Bitter
1 dash Chocolate Bitter

50ml Dictador 20YO Rum
10ml Fernet Branca
10ml σιρόπι ζάχαρης
Muscovado
1 dash Angostura Aromatic
Bitter

60ml Dictador 20YO Rum
10ml σιρόπι καστανής ζάχαρης
2 dash Angostura Aromatic Bitter
15ml stout beer

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε
ποτήρι Double Old Fashioned με
πάγο, και αναδεύουμε μέχρι να
παγώσει. Γαρνίρουμε με φλούδα
πορτοκάλι ή κόκκους καφέ.

Κωδικός

Περιγραφή

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε
ποτήρι Double Old Fashioned και
αναδεύουμε. Γαρνίρουμε με φλούδα
πορτοκαλιού.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο
mixing glass με πάγο και
αναδεύουμε. Σουρώνουμε σε
ποτήρι με πάγο. Γαρνίρουμε
με φλούδα πορτοκάλι.

CL

Αλκ.
Βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

DIRU_001

DICTADOR 12Y Rum

70

40,0%

6

54

7707284029002

5902670845323

DIRU_002

DICTADOR 20Y Rum

70

40,0%

6

54

7707284029156

5902670845330

DIRU_003

DICTADOR XO Insolent Rum

70

40,0%

6

54

7707284029200

5902670844692

DIRU_004

DICTADOR XO Perpetual Rum

70

40,0%

6

54

7707284029224

5902670844708

DIRU_006

DICTADOR 2 Masters Chateau d'Arche 1980 Rum

70

45,0%

3

40

5902670843640

5902670843749

DIRU_007

DICTADOR 2 Masters Hardy Spr 75/77 Rum

70

42,1%

3

40

5902670843992

5902670844098

DIRU_005

DICTADOR 2 Masters Glenfarclas 1974 Rum

70

43,4%

3

40

5902670844463

5902670844562

7
8

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

EQUIANO
THE WORLD’S FIRST AFRICAN AND CARIBBEAN RUM.
Εμπνευστής και παραγωγός του EQUIANO
είναι ο Ian Burrell, ο γνωστότερος rum

ambassador παγκοσμίως.
Η ιστορία και το όνομά του brand, προέρχεται από τον Olaudah
Equiano, έναν Αφρικανό αγωνιστή και γενναίο οραματιστή που
ως σκλάβος ταξίδεψε στην Καραϊβική, και κατάφερε μέσω της
πώλησης ρούμι να γίνει εξέχουσα προσωπικότητα του
κινήματος απελευθέρωσης.
Το σπουδαίο αυτό ρούμι είναι προϊόν σύμπραξης δύο εκ των

καλύτερων ανερχόμενων αποστακτηρίων ρούμι στον κόσμο,
του Gray's στον Μαυρίκιο της Αφρικής και του παγκοσμίου
φήμης αποστακτηρίου Foursquare της Καραϊβικής.

equianorum.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

EQUIANO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ένα premium, small batch, παλαιωμένο ρούμι, από 100% φυσική μελάσα, χωρίς
πρόσθετα, τεχνητά αρώματα, μπαχαρικά και σίγουρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
❑ Παλαιώνει για τουλάχιστον 8 έτη στα τροπικά κλίματα της Αφρικής και της Καραϊβικής,
προσφέροντάς έντονη ωρίμανση και τελειώνει σε αυστηρώς επιλεγμένα βαρέλια
bourbon.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Κεχριμπαρένια
❑ Μύτη: Πλούσιες νότες από αποξηραμένα φρούτα όπως σταφίδες και σουλτανίνα
σε συνδυασμό με καραμέλα βουτύρου και butter-scotch, που κορυφώνεται με νότες
από φλούδα πορτοκαλιού και βανίλια.

❑ Στόμα: Φυσική γλυκιά γεύση. Αίσθηση βουτύρου, σταφίδας και καστανής ζάχαρης.
❑ Επίγευση: Μεσαίο έως γλυκό τελείωμα με πινελιές από βελανιδιά, γλυκάνισο, γλυκό
πιπέρι και νότες πικρής φλούδας πορτοκαλιού.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

60,60 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

EQUIANO
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ένα εξαιρετικό blend 2 διαφορετικών ρούμι. Ενός ελαφρά παλαιωμένου ρούμι μελάσσας
από την Καραϊβική και ενός ρούμι από φρέσκο χυμό ζαχαροκάλαμου από την Αφρική.
❑ Αποστάσεται σε μία μόνο στήλη άμβυκα για να διατηρήσει την πλούσια γεύση του.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Ελαφριά, χρυσή απόχρωση.
❑ Μύτη: Αρώματα ελαφρών τροπικών φρούτων, εσπεριδοειδών και νότες πράσινου μήλου.
❑ Στόμα: Ελαφρύ σώμα με φυσική, λεπτή γλυκύτητα εξωτικών φρούτων και ώριμου
ζαχαροκάλαμου. Φλούδες εσπεριδοειδών, πράσινου μήλου, αχλαδιών και νότες βανίλιας
και ελαφριάς βελανιδιάς στον ουρανίσκο.
❑ Επίγευση: Ελαφρύ ξυλώδες τελείωμα. Η αρχική γλυκύτητα ξηραίνει γρήγορα αφήνοντας
επίγευση εσπεριδοειδών, βανίλιας, λευκής πιπεριάς και γλυκών μπαχαρικών.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

44,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός

EQUIANO GOLD + STORMY

EQUIANO OLD-FASHIONED

THE KEDU

50ml Equiano Original
200ml Ginger Ale
2 φέτες lime
Φλούδα πορτοκαλιού

50ml Equiano Original
2 dash Angostura aromatic bitter
Φλούδα πορτοκαλιού

Η εξύψωση ενός κλασσικού ποτού.
Απλό, πικάντικο και τόσο δροσιστικό!

50ml Equiano Light
25ml Φρέσκο χυμό lime
15ml Σιρόπι ανανά
3 dash chocolate bitters
Σαμπάνια / φλούδα ανανά

Ένα new aged old-fashioned που
προτείνουμε ανεπιφύλακτα!

Περιγραφή

Τοποθετούμε όλα τα υλικά, εκτός από τη σαμπάνια σε shaker με
πάγο και ανακινούμε καλά. Σουρώνουμε σε ποτήρι coupette
ή martini. Προσθέτουμε λίγη σαμπάνια on top και γαρνίρουμε με
φλούδα ανανά.

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

EQRU_001

EQUIANO Original Rum

70

43,0%

6

105

0634158953125

0634158984648

EQRU_002

EQUIANO Amber Rum

70

43,0%

6

105

0658556015810

0658556015797

8
2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

MULATA
Το Νο3 σε πωλήσεις κουβανέζικο ρούμι στον κόσμο!
H ιδέα του βασίστηκε σε μια προσέγγιση που είναι πέρα από την φυλή και
το χρώμα του δέρματος. Αγκαλιάζει ένα μίγμα εθίμων και παραδόσεων της
Κούβας. Το όνομα MULATA είναι εμπνευσμένο από τη Doña Lucía

Victoria Moreaux, σύζυγο του Don Facundo Bacardí, ξακουστό πωλητή
ρουμιού, που έφτασε στο νησί της Κούβας το 1830.
Παράγεται στην περιοχή της Villa Clara ακολουθώντας μια αυστηρή
διαδικασία που ξεκινά με την κατάλληλη επιλογή της καλύτερης μελάσας,

που ζυμώνεται και αποστάσεται προσεκτικά. Έπειτα παλαιώνει σε
αμερικανικά δρύινα βαρέλια και αποθηκεύεται προσεκτικά στα κελάρια.
Με περισσότερο από μισό αιώνα παράδοσης και εμπειρίας στην
παραγωγή ρούμι, οι κουβανέζοι maestros του MULATA έχουν περάσει
από γενιά σε γενιά το μυστικό για την επεξεργασία αυτού του αυθεντικού,
ευγενούς, δυνατού και αισθησιακού ποτού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

MULATA

Χαρακτηριστικά Προϊόντων:
❑ MULATA Silver Dry: Παράγεται από τα υψηλότερης ποιότητας ζαχαροκάλαμα και
παλαιώνει σε βαρέλια βελανιδιάς. Η συνταγή του προέρχεται από μια παράδοση 100
χρόνων, η οποία περνάει από γενιά σε γενιά, και έχει ως αποτέλεσμα ένα δυνατό ρούμι
με γεμάτη γεύση.
❑ MULATA Blanco Superior: Παλαιώνει για περίπου 3 χρόνια ενώ διαθέτει μια μοναδική
νόστιμη γλυκύτητα και γεμάτη γεύση. Το χρυσό του χρώμα το καθιστά ιδανικό για Cuba
Libre και άλλα cocktails.
❑ MULATA Palma Superior: Παλαιώνει για περίπου 3 χρόνια σε δρύινα βαρέλια. Απαλό
άρωμα και χρυσό χρώμα. Αναπτύσσει αρώματα από χόρτο και ώριμες μπανάνες, ενώ η
γεύση του είναι ελαφριά με νότες από ξύλο και μήλα.
❑ MULATA Añejo Clásico: Αυτό το ρούμι με τη χρυσή όψη παλαιώνει για 5 χρόνια σε
λευκά δρύινα βαρέλια. Είναι ήπιο με τόνους ξύλου στη γεύση του και αρώματα από
μπανάνες, καραμέλα, ελαφριές νότες ξύλου και μια νύξη καρύδας.
❑ MULATA 7 Anos: Παλαιώνει για περίπου 7 χρόνια. Ένα ωραίο έντονο καφέ ρούμι
με εκλεκτά αρώματα βανίλιας και καραμέλας. Λεπτή, απαλή πικάντικη γεύση.

16,00 €

16,80 €

16,00 €

18,95 €

23,95 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
DONA TERESA

PINEAPPLE ORANGE

45ml Mulata Blanco Superior Rum
15ml Λικέρ μπανάνα
120ml Χυμός κοκτέιλ φρούτων

45ml Mulata Añejo Clasico Rum
8ml Λικέρ πορτοκάλι
60ml Χυμός ανανά

Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε shaker και
χτυπάμε μέχρι να παγώσουν. Σουρώνουμε
σε ποτήρι με πάγο. Γαρνίρουμε με φλούδα
πορτοκαλιού.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε shaker και
χτυπάμε μέχρι να παγώσουν. Σουρώνουμε
σε παγωμένο ποτήρι.

45ml Mulata Extra Light Rum
7,5ml Χυμός λεμόνι
30ml Triple Sec liqueur
15ml Blue Curacao liqueur

SU MERCED

COCO TAXI

45ml Mulata Blanco Superior Rum
15ml Λικέρ γλυκάνισου
10ml Χυμός λεμόνι

45ml Mulata Añejo Clasico Rum
30ml coconut liqueur
120ml Cola
5 σταγόνες χυμό λεμόνι

Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε shaker
και χτυπάμε μέχρι να παγώσουν.
Σουρώνουμε σε ένα ποτήρι και
γαρνίρουμε με φλούδα πορτοκαλιού.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί με πάγο.
Σουρώνουμε σε ποτήρι cocktail και
γαρνίρουμε με φέτες λεμονιού.

Κωδικός

Περιγραφή

MIRAMAR

Προσθέτουμε όλα τα συστατικά στο ποτήρι
και γαρνίρουμε με φέτα λεμονιού.

CL

Αλκ. Βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

TERU_001

MULATA Extra Light Rum

70

40,0%

12

70

8500004250958

18500004250955

TERU_002

MULATA Blanco Superior Rum

70

38,0%

12

70

8500004251016

18500004251013

TERU_003

MULATA Palma Superior Rum

70

38,0%

12

70

8500000651650

18500000651657

TERU_004

MULATA Añejo Clásico Rum

70

38,0%

12

70

8500004251047

18500004251044

TERU_005

MULATA 7 Anos Rum

70

38,0%

6

110

8500000651674

18500000651671

8
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LA PROGRESIVA

To LA PROGRESIVA είναι αυθεντικό super-premium
κουβανέζικο ρούμι του οίκου Vigia με εμπειρία στην
παραγωγή ρούμι από το 1577.
Όλα ξεκίνησαν με την ανακάλυψη 7.000 ξεχασμένων
βαρελιών από παλαιωμένο ρούμι σε μια αποθήκη
στην κεντρική Κούβα που είχε εγκαταλειφθεί για
χρόνια λόγω ενός ισχυρού τυφώνα.
Η έδρα του LA PROGRESIVA είναι το La Casa de

Ron Vigia στην La Habana που ήταν το σπίτι που
διέμενε ο διάσημος συγγραφέας Ernest Hemingway,
γνωστός και για το πάθος του με το ρούμι.

ronlaprogresiva.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

LA PROGRESIVA
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Είναι το μόνο κουβανέζικο ρούμι που φτιάχνεται και εμφιαλώνεται στο χέρι από γυναίκες
Master Blenders (Maestra Ronera) του οίκου Vigia.
❑ Είναι εξαιρετικά dry και ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής ρουμιού, με πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
❑ Η απόσταξη γίνεται αποκλειστικά σε χάλκινες στήλες απόσταξης.
❑ Το blend που χρησιμοποιείται έχει κύρια βάση παλαιωμένο ρούμι τουλάχιστον 13 ετών.
❑ Κάθε φιάλη ελέγχεται αυστηρά από το κρατικό ινστιτούτο ICIDCA της Κούβας όπου
πιστοποιείται με την σχετική ταινία ποιότητας που μπαίνει πάνω σε κάθε πώμα.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Σκούρο κεχριμπαρένιο χρώμα.
❑ Μύτη: Έντονα αρώματα βελανιδίας με ελαφρύ καπνό δελεάζουν τη μύτη.
❑ Στόμα: Ξηρή γεύση σε άριστο συνδυασμό με ξυλώδεις νότες. Καμένη καραμέλα,
αποξηραμένο μήλο και μια αίσθηση αλατιού δίνει πλούσια γεύση στο στόμα.
❑ Επίγευση: Μακρύ τελείωμα όπου ξεδιπλώνονται όλες οι γεύσεις, με αποκορύφωμα μια
πολύπλοκη τανικότητα.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

53,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Απολαύστε αυτό το κομψό, dry ρούμι σαν ένα πολύ καλό κονιάκ ή σπάνιο ουίσκι.
PERFECT SERVES
✓ Σκέτο σε θερμοκρασία δωματίου σε ένα ποτήρι balloon.
✓ Σκέτο με ένα μεγάλο πάγο.
✓ Σκέτο με μια φλούδα πορτοκαλιού σε θερμοκρασία δωματίου.

✓ Σκέτο με με ξύσμα πορτοκαλιού και ένα μεγάλο παγάκι.

Κωδικός
ISRU_002

Περιγραφή
LA PROGRESIVA De Vigia 13 Rum

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια / παλέτα

70

41,0%

6

84

Barcode φιάλης
0798190113104

Barcode κιβωτίου
0798190113111

8
8

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

BROCKMANS
Gin like no other! Μια αποκάλυψη για τους λάτρεις των gin.
Ξεχωρίζει με υπερηφάνεια χάρη στη μοναδική συνταγή του από εξαιρετικά
βότανα αλλά και την απαιτητική διαδικασία απόσταξης που ακολουθείται.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ To No1 σε πωλήσεις super premium gin στην Αγγλία (Νο3 στην Ευρώπη).
❑ Πολυβραβευμένο, με εντυπωσιακή φιάλη που ξεχωρίζει στο ράφι.
❑ Ένα από τα τελευταία premium ανεξάρτητα gin brands με διεθνή παρουσία (σε 55+ αγορές).

❑ Μοναδικό προφίλ γεύσης, ιδιαίτερα απαλό, με υψηλότερες αξιολογήσεις σε blind tastings.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Γλυκές νότες μύρτιλου και βατόμουρου.
❑ Στόμα: Οι πιο παραδοσιακές gin νότες του συνδυάζονται άψογα με τα αναζωογονητικά
αρώματα εσπεριδοειδών και αρωματικών άγριων μούρων για να δημιουργήσουν μια
ανεπανάληπτη γεύση.
❑ Επίγευση: Ο άρκευθος (και τα άλλα ξυλώδη, γήινα βότανα) προσφέρουν μια ξηρή βάση.

www.brockmansgin.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

39,60 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
BROCKMANS 'SUMMER NEGRONI'
Μια απολαυστική παραλλαγή ενός κλασσικού Negroni
50ml Brockmans Gin
25ml Sweet Vermouth
25ml Italian bitter
4 βατόμούρα

BROCKMANS & TONIC
The signature serve
50ml Brockmans Gin
120ml Premium tonic water
2 φρέσκα μούρα
Σε ποτήρι balloon τοποθετούμε 4-5 παγάκια,
προσθέτουμε το Brockmans Gin και
απογεμίζουμε με το Premium Tonic Water.
Γαρνίρουμε με φρέσκα μούρα.

Τοποθετούμε τα βατόμουρα στο mixing glass και τα
συνθλίβουμε με το muddler, προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά και τα αναδεύουμε. Διπλοσουρώνουμε και
σερβίρουμε σε ποτήρι double old fashioned με ένα ice ball.
Γαρνίρουμε με μία αποξηραμένη φέτα πορτοκάλι.

BROCKMANS 'AVIATION'
Ο ουρανός είναι το όριο με αυτή την σύγχρονη
προσέγγιση ενός κλασσικού cocktail
50ml Brockmans Gin
10ml Crème de Violette
15ml χυμό λεμονιού
10ml λικέρ Maraschino

BROCKMANS 'HOT TODDY'
Το αγαπημένο σου χειμερινό cocktail
50ml Brockmans Gin
6 δόσεις Angostura Aromatic bitter
Premium ginger beer
Τοποθετούμε σε μία κούπα το Βrockmans Gin και τa
Bitters, απογεμίζουμε με Premium Ginger Beer αφόυ
πρώτα το έχουμε ζεστάνει. Γαρνίρουμε με φλούδα
πορτοκαλιού, αστεροειδή γλυκάνισο και ένα στικ κανέλας.

Τοποθετούμε όλα τα υλικά στο shaker με πάγο και τα
χτυπάμε δυνατά. Διπλοσουρώνουμε σε ποτήρι
Martini. Γαρνίρουμε με φλούδα λεμονιού ή κεράσι
Maraschino.
Κωδικός

Περιγραφή

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

BRGI_001

BROCKMAN’S Gin

70

40,0%

6

114

5010296169164

05010296169300

BRGI_002

BROCKMAN’S Gin

5

40,0%

60

100

5033931608187

0503393180820

9
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DRUMSHANBO GUNPOWDER Irish Gin
Σε μια καλύβα, στην άκρη της λίμνης μιας μικρής Ιρλανδικής πόλης,
το συνηθισμένο γίνεται αναπάντεχο!
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ψηφισμένο από το Flaviar ως το καλύτερο gin παγκοσμίως (2019).
❑ Χειροποίητη παραγωγή σε small batches, αργή απόσταξη σε μεσαιωνικούς χάλκινους
άμβυκες με ανατολίτικα βότανα και gunpowder tea.
❑ Εξάγεται σε 40+ αγορές και καταγράφεται συνεχώς ως ένα από τα πιο ταχύτατα
αναπτυσσόμενα super premium gins διεθνώς.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Μύτη: Απαλά στρώματα φρέσκων εσπεριδοειδών με λεπτές νότες από ανατολίτικα βότανα
και συναρπαστικό τσάι πυρίτιδας.
❑ Στόμα: Φρέσκια γεύση εσπεριδοειδών και πικάντικες νότες ανατολίτικων βοτάνων.
❑ Επίγευση: Μυστηριώδης, εξωτική, μακρά επίγευση.

drumshanbogunpowderirishgin.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (50cl)

29,50 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

36,60 €

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl) - κεραμική φιάλη

39,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

SIGNATURE SERVE

MARTINI

140ml Drumshanbo Gunpowder Irish Gin
40ml φρέσκο χυμό ροζ γκρέιπφρουτ
100ml premium tonic water

60ml Drumshanbo Gunpowder Irish Gin
15ml Dry Vermouth
2 δόσεις grapefruit bitters
2 barspoon πράσινο τσάι Gunpowder
Φρέσκο ξύσμα λεμονιού

Τοποθετούμε στο ποτήρι πάγο,
προσθέτουμε μία γενναιόδωρη ποσότητα
Drumshanbo Gunpowder Irish Gin με το
φρέσκο χυμό ρόζ γκρέιπφρουτ,
αναδεύουμε και απογεμίζουμε με
Premium Tonic Water.
Γαρνίρουμε με μία φέτα ρόζ
γκρέιπφρουτ.

Κωδικός

Περιγραφή

Τοποθετούμε στο mixing glass πάγο και
προσθέτουμε όλα τα υλικά, αναδεύουμε
και σουρώνουμε σε παγωμένο ποτήρι
Martini.
Γαρνίρουμε με φρέσκο ξύσμα λεμονιού.

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

TSGI_004

DRUMSHANBO GUNPOWDER Irish Gin 70cl 43% ceramic

70

43,0%

6

72

5391530350327

05391530350334

TSGI_003

DRUMSHANBO GUNPOWDER Irish Gin

70

43,0%

6

96

5060434130228

05060434130235

TSGI_001

DRUMSHANBO GUNPOWDER Irish Gin

50

43,0%

6

112

5060434130242

05060434130259

TSGI_002

DRUMSHANBO GUNPOWDER Irish Gin

5

43,0%

96

56

8500003890520

50086785091018

9
2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

FERDINAND’S
Το Ferdinard's είναι το μοναδικό Riesling infused gin στον κόσμο από την
καρδιά των αμπελώνων Saar στην Γερμανία.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Μοναδικό παγκοσμίως gin infused με εξαιρετικής ποιότητας κρασί Riesling - γνωστό
παγκοσμίως ως «Queen of the White Grapes» λόγω του ξεχωριστού και έντονου αρωματικού
χαρακτήρα του.

❑ Εμφιαλώνεται στο χέρι σε μια ιδιαίτερη φιάλη - εμπνευσμένη από τις κλασσικές Ιταλικές
σκούρες φιάλες κρασιού – που κλείνει με παραδοσιακό φελλό.
❑ Διακεκριμένο σε διεθνούς φήμης διαγωνισμούς και αξιολογημένο με 5* από το έγκριτο Difford’s
Guide.
❑ Ιδανικό για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι εναλλακτικό του επίσης Γερμανικού Monkey 47.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Τα βότανα, τα μπαχαρικά και τα φρούτα που χρησιμοποιούνται είναι καλά
ισορροπημένα, καλλιεργούνται και επιλέγονται προσεκτικά με το χέρι.
❑ Βασικό συστατικό είναι ο άρκευθος, που μαζί με άλλα τοπικά συστατικά όπως το κυδώνι, το
τριαντάφυλλο, το θυμάρι λεμονιού, τον λυκίσκο και τη λεβάντα, συνθέτουν
τη μοναδική πολυπλοκότητα και ισορροπία του.

www.ferdinandsgin.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (50cl)

45,30 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

Κωδικός
CMGI_001

SOMMELIER‘S GIN & TONIC

FERDINAND’S NEGRONI

30ml Ferdinand‘s Gin
30ml Riesling Auslese κρασί (γλυκό)
100ml Dry Tonic Water

30ml Ferdinand‘s Gin
30ml Sweet Vermouth
30ml Italian bitter

Τοποθετούμε πάγο σε ποτήρι κρασιού
και προσθέτουμε το Ferdinand’s Gin και
το Riesling Auslese και αναδεύουμε.
Τέλος απογεμίζουμε με Dry Tonic Water.
Γαρνίρουμε με μία αποξηραμένη φέτα
λεμονιού.

Τοποθετούμε πάγο στο mixing glass
και προσθέτουμε όλα τα υλικά,
αναδεύουμε μέχρι να παγώσει και
σουρώνουμε σε ποτήρι double Old
Fashioned με πάγο.
Γαρνίρουμε με μία φέτα πορτοκάλι
(προαιρετικά).

Περιγραφή
FERDINAND’S Gin

CL

Αλκ.
βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

50

44%

6

126

Barcode φιάλης
4260270190450

Barcode κιβωτίου
4260270190467

9
4

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KINGSBURY
The Lord of the Gins...
Προσεκτικά επιλεγμένα βότανα συνθέτουν ένα εξαιρετικής ποιότητας απόσταγμα.

Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Απόσταγμα άριστης ποιότητας - σε εξαιρετική τιμή - που δημιουργήθηκε με σεβασμό στη
συνταγή του παραδοσιακού London Dry Gin.
❑ Αποστάζεται στην Ιταλία και εμφιαλώνεται από το Alexandrion Group.
❑ Ποιοτικά συστατικά, με κυρίαρχη γεύση από μούρα άρκευθου και κόλιανδρου.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Ευχάριστη, ομαλή, ισορροπημένη γεύση, με ελαφρώς πικάντικες νότες αρκεύθου,
εσπεριδοειδών, κόλιανδρου και βοτάνων.
❑ Ιδανική επιλογή για τέλεια Gin & Τonic και κλασσικά cocktails με βάση το gin.

kingsburygin.com

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

16,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails

CLASSIC OR TWISTED G & T's

KINGSBURY SWEET BERRY

KINGSBURY ROYAL DELIGHT

50ml Kingsbury London Dry Gin

30ml Kingsbury London Dry Gin

40ml Kingsbury London Dry Gin

150ml Premium tonic water

15ml λικέρ Forest Fruit

20ml σιρόπι ζάχαρης

10ml φρέσκο χυμό lime

15ml σιρόπι Elderberry

20ml φρέσκο χυμό λεμονιού

20ml φρέσκο χυμό lime

10ml crème de mure

100ml Tonic Water

ΣΥΝΑΙΝΩ και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
Τοποθετούμε σε ποτήρι Balloon παγο, προσθέτουμε το
Kingsbury London Dry Gin με το χυμό lime και
απογεμίζουμε με Premium Tonic Water.
Γαρνίρουμε με μία φέτα λεμόνι ή lime.

Κωδικός
ALGI_002

Περιγραφή
KINGSBURY Gin

Τοποθετούμε σε ποτήρι double old fashioned το
Kingsbury London Dry Gin με το σιρόπι ζάχαρης και τον
χυμό λεμόνι, προσθέτουμε θρυμματισμένο πάγο και
ανακατεύουμε καλά. Τέλος περιχύνουμε από πάνω το
Crème de Mure.
Γαρνίρουμε με μούρα ή ξύσμα λεμονιού.

Τοποθετούμε στο shaker όλα τα συστατικά εκτός
του Tonic Water και τα χτυπάμε με πάγο,
σουρώνουμε σε ποτήρι με πάγο και απογεμίζουμε
με Tonic Water.
Γαρνίρουμε με βρώσιμα λουλούδια.

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

70

37,5%

6

96

Barcode φιάλης
5942122000078

Barcode κιβωτίου
5942122100075

9
6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KARDASIS AGED TSIPOURO
Από το 2012 που κυκλοφόρησε, το Παλαιωμένο Τσίπουρο της οικογένειας
Καρδάση βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Διπλής απόσταξης πρωτογενές απόσταγμα Μοσχάτου, που έχει ωριμάσει σε αυστηρώς
επιλεγμένα γαλλικά και αμερικάνικα δρύινα βαρέλια 200 λίτρων.
❑ Ο χρόνος παλαίωσης διαρκεί από 18 – 24 μήνες, ανάλογα τον τύπο του βαρελιού.
❑ Το τελικό blend - εξαιτίας της σχετικά σύντομης παραμονής του στα βαρέλια δεν “μπουκώνει” με ξύλο αλλά επιτρέπει να αναδειχθούν τα πρωτογενή χαρακτηριστικά
του αποστάγματος.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Χρυσοκόκκινο.
❑ Μύτη: Πλούσια αρώματα φρέσκων φρούτων, γιασεμιού, βανίλιας,
εσπεριδοειδών.
❑ Στόμα: Λιπαρή υφή, με κυρίαρχη γεύση βανίλιας, μπαχαρικών, μόκας,
σοκολάτας, καπνού.
❑ Επίγευση: Ευχάριστη καπνιστή επίγευση με μακρά διάρκεια.

www.tsipourokardasi.gr/en

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (70cl)

38,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KARDASIS GOLDEN HARVEST TSIPOURO
Το Golden Harvest είναι ένα premium τσίπουρο, που ανήκει στην
κατηγορία των premium λευκών αποσταγμάτων, κατάλληλο για χρήσεις
σε πλήθος cocktails.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Μονοποικιλιακό απόσταγμα, που παράγεται από την διπλή απόσταξη
των στέμφυλων μετά την οινοποίηση εκλεκτών σταφυλιών από αμπελοτόπι που ανήκει
και καλλιεργείται από την οικογένεια για πάνω από 60 χρόνια.
❑ Απαλό στο στόμα και πλούσιο σε αρώματα ανθισμένων λουλουδιών, ιδιαίτερα του
τριαντάφυλλου (που είναι και το τυπικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας) αλλά και αρώματα
κίτρου και περγαμόντου.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διάφανο, κρυστάλλινο.
❑ Μύτη: Αρώματα ανθισμένων ρόδων, βουτύρου.
❑ Στόμα: Απαλή γεύση με έντονα λιπαρή υφή, φρουτώδης και κυρίαρχη γεύση εσπεριδοειδών
(κίτρου, περγαμόντου).

❑ Επίγευση: Διακριτική φρουτώδης επίγευση.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (50cl)

24,70 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KARDASIS GOLDEN RECIPE OUZO
Η συνταγή ανήκει στην οικογένεια 100 χρόνια τώρα και βασίζεται στη χρήση
των σπόρων και βοτάνων που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Σμύρνης για
τον αρωματισμό των αποσταγμάτων τους.
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Το πρώτο premium dry Ούζο. Απόσταξη 100%, χωρίς ζάχαρη, σε αντίθεση με τα
περισσότερα ούζα της κατηγορίας.
❑ Φυσική γλυκύτητα που οφείλεται στο συνδυασμό των 16 αρωματικών σπόρων
και βοτάνων που χρησιμοποιούνται στην απόσταξη για τον αρωματισμό του.
❑ Η απόσταξη γίνεται σε παλαιό άμβυκα μικρής χωρητικότητας που κατασκευάστηκε το
1891 από Έλληνες τεχνίτες χαλκουργούς της Κωνσταντινούπολης.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Διάφανο, κρυστάλλινο.
❑ Μύτη: Αρώματα γλυκάνισου, μαστίχας, μπαχαρικών.
❑ Στόμα: Απαλή γεύση, ελαφρώς γλυκιά και βοτανική.
❑ Επίγευση: Έντονη επίγευση μπαχαρικών.

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (50cl)

18,40 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Cocktails
PHILOSOPHY NEGRONI

GOLDEN MARTINI

DRY OUZO HIGHBALL

30ml Tsipouro Aged Kardasi
20ml Ιταλικό Bitter
20ml Λευκό ξηρό vermouth
15ml Λικέρ Φουντούκι
2 δόσεις Bitters σοκολάτας
Φλούδα πορτοκαλιού

60ml Golden Harvest
20ml Λευκό ξηρό vermouth εμποτισμένο με χαμομήλι
2 δόσεις Bitter πορτοκάλι
Φέτα πορτοκάλι

45ml Golden Harvest dry Ouzo
20ml Ιταλικό Bitter
15ml σιρόπι ζάχαρης
15ml φρέσκο χυμό lime
Cherry Soda

Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα mixing glass με πάγο,
αναδεύστε και στη συνέχεια στραγγίστε σε ένα
ποτήρι old fashioned με ένα μεγάλο παγάκι.
Γαρνίρετε με φλούδα πορτοκαλιού.

Κωδικός

Περιγραφή

Ανακινήστε σε ένα shaker όλα τα υλικά και σουρώστε
διπλή φορά σε ένα ποτήρι coupette. Ρίξτε
ξύσματα πορτοκαλιού και λεμονιού γύρω από το ποτήρι
για γαρνιτούρα.
* Για το Λευκό Vermouth με χαμομήλι: Βάλτε 750ml λευκό
ξηρό Vermouth και 20g χαμομήλι σε ένα μεγάλο γυάλινο
βάζο και αποθηκεύστε για μία ημέρα. Στραγγίξτε και
φυλάξτε το σε μια γυάλινη φιάλη.

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα shaker γεμάτο πάγο.
Ανακινήστε και σουρώστε απαλά σε ένα ποτήρι
highball. Απογεμίστε με cherry soda.

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

KATS_001

KARDASIS Aged Tsipouro

70

40,0%

6

60

5200106350183

5200106350015

KATS_002

GOLDEN HARVEST Tsipouro

50

43.5%

6

80

5200106350671

05200106350688

KAOU_001

GOLDEN RECIPE Ouzo

50

40,0%

6

80

5200106350749

05200106350756

1
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE
H Νο1 σε πωλήσεις σαμπάνια…
στην πατρίδα της σαμπάνιας!!!
Όλα ξεκίνησαν το 1976 από τον Nicolas Feuillatte
όπου στην συνέχεια μαζί με τον Henri Macquart,
κατάφεραν να δημιουργήσουν την πιο σύγχρονη
σαμπάνια που υπήρξε ποτέ.

Σήμερα η NICOLAS FEUILLATTE πουλάει πάνω
από 9 εκατομμύρια λίτρα ετησίως, είναι η Νο1 σε
πωλήσεις σαμπάνια στη Γαλλία (Νο3 στον κόσμο)
και έχει αποκομίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς
διαγωνισμούς.

Δεν είναι σαμπάνια «επίδειξης» αλλά σαμπάνια για
να γιορτάζει κανείς – μαζί με τους δικούς του
ανθρώπους - καθημερινές, αυθόρμητες στιγμές
επιτυχίας και ευτυχίας.
world.nicolas-feuillatte.com/en

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Brut
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ένα αρμονικό μείγμα από 20% Chardonnay για κομψότητα και φινέτσα, 40% Pinot Noir
για στρογγυλοποίηση και σώμα, και 40% Meunier για φρουτώδη και απαλό χαρακτήρα.
❑ Απλή μέσα στην πολυπλοκότητά της, αναζωογονητική, με έντονο συνδυασμό γεύσεων.
❑ Ωριμάζει για 4 χρόνια στα κελάρια του οίκου.

❑ Βραβευμένη και αξιολογημένη με 91 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling και
91 points από το Wine Spectator (6/2019).

MEDALS:

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Νότες από ζουμερό αχλάδι και τραγανό βερίκοκο συγχωνεύονται δημιουργώντας ένα
μαγευτικό συνδυασμό γεύσεων γύρω από μια μάζα ντελικάτων φυσαλίδων.
❑ Ελαφριά, με φρέσκο και ζωντανό χαρακτήρα, αποδίδει έντονα φρουτώδη αρώματα.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 7-8°C (ως απεριτίφ), 10-12°C (με φαγητό).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_001

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Brut Champagne

45,60 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

6

80

Barcode φιάλης
3282946006835

Barcode κιβωτίου
3282946008013

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Rosé
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:
❑ Ένα αρμονικό μείγμα από 10% chardonnay για κομψότητα και φινέτσα, 45% Pinot Noir
για στρογγυλοποίηση και σώμα και 45% Meunier για φρουτώδη και απαλό χαρακτήρα.
❑ Είναι μια αναζωογονητική και πλούσια σαμπάνια που προσφέρει φρέσκα, ελαφριά
αρώματα, ιδανική για καλοκαιρινό ποτό.
❑ Ωριμάζει για 3 έτη στα κελάρια του οίκου.
❑ Βραβευμένη και αξιολογημένη με 91 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Νόστιμος συνδυασμός από αρώματα φραγκοστάφυλων, μύρτιλων, βατόμουρων και
νότες από άγριες φράουλες.

MEDALS:

❑ Απαλή και καθαρή γεύση κόκκινων καλοκαιρινών φρούτων.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 7-8°C (ως απεριτίφ), 10-12°C (με φαγητό).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_002

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Rosé Champagne

55,00 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

6

80

Barcode φιάλης
3282946066860

Barcode κιβωτίου
03282946060530

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Brut 2010 Vintage
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Ένα μείγμα Pinot Noir, Meunier και Chardonnay σε ίσες αναλογίες.
❑ Ωριμάζει για τουλάχιστον 7 έτη στα κελάρια του οίκου.
❑ Ελκυστικό και έντονα αρωματικό προφίλ.
❑ Βραβευμένη και αξιολογημένη με 93 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling
και 92 points από το Wine Spectator (12/2019).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Έντονη φρεσκάδα και γεμάτη γεύση.
❑ Στο σώμα, το Chardonnay έχει το προβάδισμα, αποπνέοντας νότες εσπεριδοειδών,
φρέσκων βερίκοκων και αρωματικών βοτάνων.

MEDALS:
5,5/20
Guide Gault & Millau 2021

❑ Στον ουρανίσκο, η Pinot Noir ανεβαίνει στο προσκήνιο με τη στιβαρή της γεύση, που
μετριάζεται από τα γλυκά φρούτα Meunier.

Decanter World Wine AWARDS
2020

❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 7-8°C (ως απεριτίφ), 10-12°C (με φαγητό).

GOLD MEDAL
Sélection mondiale des vins
Canada 2019

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_005

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Brut 2010 Vintage Champagne

58,90 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

6

80

Barcode φιάλης
3282946106481

Barcode κιβωτίου
03282942000219

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Grand Cru Pinot Noir 2010 Vintage
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Η συλλογή Vintage του 2010, διαθέτει έντονα φυσικά αρώματα.
❑ Pinot Noir, που προέρχεται κυρίως από αμπελώνες Grand Cru, διαθέτει μια λεπτή,
πικάντικη διάσταση και ένα καλά ισορροπημένο στυλ.
❑ Ωριμάζει για τουλάχιστον 5 έτη στα κελάρια του οίκου.

❑ Βραβευμένη και αξιολογημένη με 94 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Απαλή, με λεπτές γεύσεις φρούτων και πικάντικες νότες.
❑ Γήινο, συμπαγές βάθος και ισορροπημένο σώμα.
❑ Μια λεπτή, πικρή πινελιά στο φινίρισμα προσδίδει φρεσκάδα και δομή συνολικά.

MEDALS:

❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 10-12°C (με φαγητό).

GOLD
Mundus vini «spring tasting 2020»
SILVER
Decanter world wine 2020

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)

79,80 €

Κωδικός

Περιγραφή

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

NFCH_003

NICOLAS FEUILLATTE Grand Cru Pinot Noir 2010 Vintage Champagne

75

12,0%

6

80

Barcode φιάλης
3282946016094

Barcode κιβωτίου
03282946015783

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Cuvée 225 Brut 2008 Vintage
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Μια ευγενής και σύνθετη σαμπάνια που ωριμάζει για τουλάχιστον 4 χρόνια σε δρύινα
βαρέλια.
❑ Η Cuvée 225 αντλεί το όνομά της από τη χωρητικότητα λίτρων του δρύινου βαρελιού
στο οποίο έχει υποστεί ζύμωση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Εξαιρετικά διαυγής όψη με μια κίτρινη φωτεινότητα.
❑ Έντονα αρώματα μελιού, μπαχαρικών, βερίκοκων, ροδάκινων και βανίλιας. Καπνιστές
αποχρώσεις και διακριτικός δρύινος χαρακτήρας.
❑ Αίσθηση φρεσκάδας και βάθους στο στόμα, με καθαρό οινώδες φινίρισμα.

MEDALS:
Silver Medal,
San Francisco
International Wine Competition 2013

❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 8-9°C.

Bronze Medal,
Decanter World Wine Awards 2012

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_004

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Cuvée 225 Brut 2008 Vintage Champagne

80,70 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

6

80

Barcode φιάλης
3282946013512

Barcode κιβωτίου
03282946014151

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Palmes d’OR Brut
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Premium, μαύρη, αδιαφανής φιάλη, ειδικά σχεδιασμένη γι' αυτήν την εξαιρετική σαμπάνια.
❑ Ωριμάζει για τουλάχιστον 8 έτη στα κελάρια του οίκου.
❑ 95% των οίνων προέρχονται από τους αμπελώνες του Grand Cru. Ένα μείγμα Pinot Noir
και Chardonnay σε ίσες αναλογίες.

❑ Πολυβραβευμένη και αξιολογημένη με 94 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling
και 93 points από το Wine Spectator (7/2019).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Αρώματα φρέσκων λευκών φρούτων, αποξηραμένων αμυγδάλων και βερίκοκων και
ελαφρύ άρωμα μπαχαρικών. Προσφέρει έντονη φρεσκάδα με διακριτές γεύσεις από
φραγκοστάφυλα και εσπεριδοειδή.
❑ Απαλό καπνιστό τελείωμα.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 7-8°C (ως απεριτίφ), 10-12°C (με φαγητό).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_006

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Palmes D'Or Brut Champagne

193,30 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

3

42

Barcode φιάλης
3282946105286

Barcode κιβωτίου
03282946057929

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NICOLAS FEUILLATTE Palmes d’OR Rosé
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Εμβληματική σαμπάνια από Rosé de Saignée, με έντονο, αισθησιακό χρώμα.
❑ Ωριμάζει για τουλάχιστον 8 έτη στα κελάρια του οίκου.
❑ 100% Pinot Noir από δύο αμπελώνες Cru (Boozy και Riceys).
❑ Πολυβραβευμένη και αξιολογημένη με 97 points από τον κριτικό κρασιού James Suckling
και 95 points από το Wine Spectator (10/2019).
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Απαλή, χάλκινη απόχρωση.

❑ Περίπλοκα αρώματα κόκκινων φρούτων και λουλουδιών. Εκρηκτική στον ουρανίσκο, με
έντονες φρέσκιες γεύσεις φρούτων και νότες από κεράσι.
❑ Απαλό τελείωμα και εξαιρετικό αρωματικό βάθος με νότες παιώνιας.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 10-12°C (με φαγητό).

Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
NFCH_007

Περιγραφή
NICOLAS FEUILLATTE Palmes D'Or Rose Champagne

227,95 €

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

12,0%

3

55

Barcode φιάλης
3282946011501

Barcode κιβωτίου
03282946018814

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Προτάσεις Σερβιρίσματος | Food Pairing

Κωδικός

Περιγραφή

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

Barcode φιάλης

Barcode κιβωτίου

NFCH_001

NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Brut Champagne

75

12,0%

6

80

3282946006835

3282946008013

NFCH_002

NICOLAS FEUILLATTE Reserve Exclusive Rosé Champagne

75

12,0%

6

80

3282946066860

03282946060530

NFCH_003

NICOLAS FEUILLATTE Grand Cru Pinot Noir 2010 Vintage Champagne

75

12,0%

6

80

3282946016094

03282946015783

NFCH_004

NICOLAS FEUILLATTE Cuvée 225 Brut 2008 Vintage Champagne

75

12,0%

6

55

3282946013512

03282946014151

NFCH_005

NICOLAS FEUILLATTE Brut 2010 Vintage Champagne

75

12,0%

6

80

3282946106481

03282942000219

NFCH_006

NICOLAS FEUILLATTE Palmes D'Or Brut Champagne

75

12,0%

3

72

3282946105286

03282946057929

NFCH_007

NICOLAS FEUILLATTE Palmes D'Or Rose Champagne

75

12,0%

3

72

3282946011501

03282946018814
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

SANDILIANO Prosecco D.O.C. Extra Dry
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παράγεται στο Prosecco από τον οίκο Perlino (του ομίλου La Martiniquaise) που έχει
ιστορία από το 1905 με σημαντική εξειδίκευση στα βερμούτ και αφρώδη κρασιά.
❑ Αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής & ασφάλειας (BRC, IFS, ISO-9001).
❑ Ποικιλία σταφυλιών: Glera
❑ Φυσική ζύμωση σε σφραγισμένες δεξαμενές, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό
διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας τις αρωματικές και φρουτώδεις νότες.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Απαλό κίτρινο με πρασινωπές αποχρώσεις.
❑ Μύτη: Φρέσκα αρώματα με έντονες αρωματικές νότες.
❑ Στόμα: Καλά ισορροπημένη γεύση με υπέροχο τελείωμα και φίνες φυσαλίδες.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 6-8 ° C

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 18 μήνες
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
PEWI_002

Περιγραφή
SANDILIANO Prosecco D.O.C. Extra Dry

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

11,0%

6

95

8,90 €
Barcode φιάλης
8000428026059

Barcode κιβωτίου
8000428026066
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

SANDILIANO Asti D.O.C.G. Dolce
Τα σημεία που κάνουν το brand να ξεχωρίζει:.
❑ Παράγεται στο Asti από τον οίκο Perlino (του ομίλου La Martiniquaise) που έχει ιστορία
από το 1905 με σημαντική εξειδίκευση στα βερμούτ και αφρώδη κρασιά.
❑ Αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής & ασφάλειας (BRC, IFS, ISO-9001).
❑ Ποικιλία σταφυλιών: Moscato Bianco di Canelli
❑ Φυσική ζύμωση σε σφραγισμένες δεξαμενές, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό
διοξειδίου του άνθρακα, ενισχύοντας τις αρωματικές και φρουτώδεις νότες.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
❑ Όψη: Απαλό κίτρινο με πρασινωπές αποχρώσεις.
❑ Μύτη: Φρέσκα αρώματα με έντονες αρωματικές νότες.
❑ Στόμα: Καλά ισορροπημένη γεύση με υπέροχο τελείωμα και φίνες φυσαλίδες.
❑ Ιδανικό σερβίρισμα στους 6-8 ° C

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 18 μήνες
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής (75cl)
Κωδικός
PEWI_009

Περιγραφή
SANDILIANO Asti D.O.C.G. Dolce

CL

Αλκ. βαθμοί

Φιάλες /
κιβώτιο

Κιβώτια /
παλέτα

75

11,0%

6

95

9,30 €
Barcode φιάλης
8000428026059

Barcode κιβωτίου
8000428026066
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Λεωφόρος Μεσογείων 549, Αγία Παρασκευή, 15343, Αθήνα
info@gr.alexandrion.com

+30 2160025880

