


Představujeme luxusní řadu od společnosti Diageo, která vám od roku 
2004 přináší superprémiové whiskey i whisky, giny, rumy, tequily a vodky  
a neodmyslitelně patří k nejprestižnější barmanské soutěži World Class.



CÎROC VODKA
PŮVOD FRANCIE
KATEGORIE VODKA
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

5x destilovaná Cîroc Vodka je jednou z mála vodek vyráběných z hrozno-
vého vína. Hrozny odrůdy Ugni blanc jsou pečlivě vybrány, aby z nich bylo 
připraveno víno, které se poté 4x destiluje v kolonovém a 1x na kotlíkovém 
destilačním zařízení. K dokonalé chuti pak zásadně přispívá 14denní fer-
mentace. Ale nejdůležitější je poslední, pátá destilace v malých rodinných 
měděných kotlících. Právě ta dává vodce Cîroc její unikátní, svěží, jemný  
a citrusový charakter.



KETEL ONE VODKA
PŮVOD NIZOZEMSKO
KATEGORIE VODKA
BALENÍ 0,7 a 1 l
ALKOHOL 40% vol.

Ketel One Vodka se vyrábí pouze z pšenice. Její finální destilace probíhá 
v kotlíkovém destilačním zařízení, které jí dává její jemný, máslový charak-
ter a chuť s citrusovým nádechem, vyvolávajícím hedvábně měkký pocit  
v ústech. Rodina Noletů navíc destiluje giny a vodky už 300 let a svoji práci 
doopravdy miluje.



KETEL ONE CITROEN VODKA
PŮVOD NIZOZEMSKO
KATEGORIE VODKA
BALENÍ 1 l
ALKOHOL 40% vol.

Prémiová vodka s přírodní esencí čerstvých citrusů. Po destilaci se tato 
vodka nechává ještě 24 hodin odležet a snoubit s citrusovými esencemi.



DON JULIO AÑEJO
PŮVOD MEXIKO
KATEGORIE TEQUILA
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 38% vol.

Na výrobu Don Julio Añejo se nespěchá. Agáve se sbírá ručně, peče se 
velmi pomalu, fermentuje dlouho a destiluje v malých kotlících. Poté tequila 
zraje 18 měsíců ve vypálených dubových sudech. Nejlépe si ji vychutnáte 
čistou nebo na ledu.



DON JULIO BLANCO
PŮVOD MEXIKO
KATEGORIE TEQUILA
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 38% vol.

Don Julio Blanco je to, co se dá nazvat ultraprémiovou tequilou. Je prodá-
vána v typických baňatých lahvích. Agáve, ze kterého se vyrábí, se peče 
72 hodin a po samotné destilaci se tequila nechává ještě 60 hodin odležet, 
než dojde k jejímu lahvování.



DON JULIO REPOSADO
PŮVOD MEXIKO
KATEGORIE TEQUILA
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 38% vol.

Don Julio Reposado dozrává ve vypálených dubových sudech po dobu  
8 měsíců. Nejlépe chutná na ledu nebo v koktejlech na bázi tequily, jako je 
Margarita nebo Tommy’s Margarita.

TAKÉ V PRODEJI DON JULIO 1942



TANQUERAY LONDON DRY GIN
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE GIN
BALENÍ 0,7 a 1 l
ALKOHOL 43,1% vol.

Tanqueray London Dry je 4x destilovaný gin, který se už od roku 1832 vyrá-
bí podle neměnné receptury na základě 4 bylin: jalovce, koriandru, kořene 
anděliky a kořene lékořice. 



TANQUERAY FLOR DE SEVILLA 
GIN
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE GIN
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 41,3% vol.

Tanqueray Flor de Sevilla se vyrábí z hořkosladkých sevillských pomeran-
čů. Díky tomu získává ovocnou a šťavnatou chuť, kterou vyvažují 4 klasické 
ingredience tak typické pro Tanqueray London: jalovec, koriandr, kořen an-
děliky a kořen lékořice. 



TANQUERAY NO. TEN GIN
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE GIN
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 47,3% vol.

Tanqueray No. Tento gin byl uveden na trh v roce 2000 jako zcela nový 
gin západního stylu. Dostal jméno podle destilačního kotlíku číslo 10, pře-
zdívaného Tiny Ten, ve kterém probíhá první destilace a rodí se zde citru-
sové srdce jeho jedinečné chuti. Zatímco receptury většiny ginů obsahují 
pouze sušené citrusové kůry, při výrobě Tanqueray No se používají celé 
citrusové plody. Ke 4 základním bylinám se přidává ještě květ heřmánku, 
čerstvý bílý grep, pomeranč a limeta. Byl vytvořen speciálně pro mixologii  
a koktejly typu Martini, Gimlet nebo verze gin toniku s prémiovým tonikem.



TANQUERAY RANGPUR GIN
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE GIN
BALENÍ 0,7 a 1 l
ALKOHOL 41,3% vol.

Tanqueray Rangpur je mimořádně vyvážený gin nazvaný podle stejnojmen-
ného citrusového plodu pocházejícího z Bangladéše. Tento gin byl před-
staven v roce 2006 a kromě 4 základních bylinek a kůry plodu rangpur 
obsahuje ještě bobkový list a koriandr.



CASAMIGOS TEQUILA
PŮVOD MEXIKO
KATEGORIE TEQUILA
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Při výrobě tequily Casamigos se používají ručně tříděná modrá agáve  
z hornaté oblasti Mexika, která se 72 hodin pomalu pečou v tradičních 
cihlových pecích. Pak se přidá vlastní kvasinková kultura. Poté následuje 
extra pomalá, 80hodinová fermentace.



RON ZACAPA 23 CENTENARIO
PŮVOD GUATEMALA
KATEGORIE RUM
BALENÍ 0,35, 0,7 a 1 l
ALKOHOL 40% vol.

Tento blend 6– 23letých rumů dozrává ve výšce 2 333 m n. m. a je vyrá-
běn z panenského medu v kolonovém zařízení. Poté dozrává ve 4 různých 
typech sudů: po bourbonu, znovu ve vypálených sudech po bourbonu, 
po sherry Oloroso a po sherry Pedro Ximenes. Na soutěži Rum Festival 
International vyhrál několikrát po sobě, a byl dokonce uveden do síně slávy. 
Ideální je na samotné popíjení, v long drinku ve spojení s prémiovým toni-
kem nebo jako varianta pro koktejly typu Old Fashioned nebo jiné klasické 
rumové koktejly.



RON ZACAPA XO
PŮVOD GUATEMALA
KATEGORIE RUM
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Luxusní řada Zacapa je blend 6–25letých rumů. Kromě zrání ve 4 různých 
druzích sudů se ještě ukládá na poslední zrání do 250 litrového sudu po 
francouzském koňaku.

TAKÉ V PRODEJI RON ZACAPA EDICIÓN NEGRA, RON ZACAPA RESERVA LIMITA-
DA 2019



CAOL ILA 12 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 43% vol.

Caol Ila 12 YO má lehkou a zpočátku sladkou chuť. V závěru pak překva-
pí tóny sladkého kouře. Při výrobě se používá voda z rašelinového jezera 
ležícího jenom 1 míli od destilerie. Tato kouřová whisky zraje v sudech po 
sherry v originálním viktoriánském skladu z roku 1846.

TAKÉ V PRODEJI CAOL ILA DISTILLERS EDITION, CAOL ILA MOCH



CARDHU 12 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Cardhu 12YO je vlajkový produkt z řady single malt whisky z této destilerie 
a dokonale reprezentuje její styl. Díky svému lehkému a jemnému charak-
teru je vhodná pro uvedení do této kategorie whisky. Je jemná, hebká,  
s tóny ovoce a jablek.

TAKÉ V PRODEJI CARDHU 11YO, CARDHU 15YO, CARDHU 18YO, CARDHU AM-
BER ROCK, CARDHU GOLD RESERVE



CLYNELISH 14 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 46% vol.

Whisky Clynelish má spíše blíže k whisky z ostrova Islay než k whisky ze 
Skotské vysočiny. Skvěle se hodí jako aperitiv. Je významnou součástí 
blendů JW a srdcem Johnnie Walker Gold Label. V její chuti můžeme najít 
typické „waxy“, tedy voskové tóny.



COPPER DOG
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Copper Dog je skotská míchaná malt whisky. Blend složený z osmi slado-
vých whisky pocházejících pouze z regionu Speyside. Své jméno dostala  
podle předmětu kdysi používaného na pašování whisky.



CRAGGANMORE 12 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Cragganmore 12YO je vlajkovou lodí mezi single malt whisky produkova-
nými touto palírnou. Je také součástí blendů JW Green Label, Black Label  
a řady Classic Malts of Scotland, kde reprezentuje region Speyside.

TAKÉ V PRODEJI CRAGGANMORE 20YO SR, CRAGGANMORE DISTILLERS EDI- 
TION



DALWHINNIE 15 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 43% vol.

Typická sladová whisky z oblasti Skotské vysočiny je součástí edice Classic 
Malts of Scotland. Používají se na ni pouze sudy po bourbonu po 2–4 plně-
ních. Ideální je v kombinaci s dezerty, jako je třeba čokoládová pěna nebo 
crème brûlée.

TAKÉ V PRODEJI DALWHINNIE DISTILLERS EDITION



GLENKINCHIE 12 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 43% vol.

Tato whisky má také přezdívku „Edinburgh Malt“ a je součástí řady Classic 
Malts of Scotland, kde reprezentuje Skotskou nížinu. V roce 2014 byla 
označena jako Best Lowland Single Malt. Je to jemná sladová whisky ape-
ritivního charakteru. V palírně najdete jedny z největších destilačních kotlů 
ve Skotsku.



JOHNNIE WALKER BLUE LABEL
BLENDED SCOTCH WHISKY
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky je bezkonkurenční 
mistrovské dílo. Jedná se o speciální směs míchanou z nejvzácnějších  
a nejznamenitějších skotských whisky. Pouze jeden z deseti tisíc sudů má 
tak mimořádnou kvalitu, charakter a chuť, že může vstoupit do této vý-
jimečné směsi a fantastickým způsobem tak propojit klasické, těžké, až 
60 let staré single malts s whisky výrazně mladšími a živějšími. Výslednou 
chuť s tóny medu a citrusů střídá stopa zázvoru, jamajského pepře a hořké 
čokolády. Závěr v sobě skrývá lehký závan kouře a santalového dřeva. Je 
to výjimečná whisky pro výjimečné chvíle.

TAKÉ V PRODEJI JOHNNIE WALKER GOLD RESERVE BLENDED SCOTCH WHISKY



LAGAVULIN 16 YO
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 43% vol.

Aristokrat z Islay je lahůdka pro milovníky kouřových whisky. Pomalá destila-
ce, dlouhá fermentace, paže výparníků skloněné prudce dolů, to všechno 
tvoří charakter této ikonické palírny, kterých je na celém ostrově Islay cel-
kem osm. Pro mnohé znalce představuje tato whisky absolutní dokonalost. 
Díky omezené produkci a velké oblibě jsou její limitované a starší edice 
vyhledávané sběrateli.

TAKÉ V PRODEJI LAGAVULIN 8YO SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, LAGAVULIN 
DISTILLERS EDITION SINGLE MALT SCOTCH WHISKY



OBAN 14 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 43% vol.

Oban 14YO je příjemná, lahodná whisky s lehce nakouřeným ovocným 
nádechem, vůní citrusů a krásným suchým závěrem. Její zrání probíhá v již 
použitých bourbonových sudech po druhém plnění.

TAKÉ V PRODEJI OBAN DISTILLERS EDITION, OBAN LITTLE BAY



TALISKER 10 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 45,8% vol.

Talisker 10 YO je whisky, která tradičně sbírá nejvíce ocenění. Je vyhle-
dávána znalci a milovníky whisky po celém světě pro svoje bohaté rašeli-
nové a pepřové tóny, typický kouřový nádech a slanou chuť. Můžete si ji  
vychutnat samotnou, připravit z ní klasický whisky sour nebo variaci na Old 
Fashioned.

TAKÉ V PRODEJI TALISKER 8YO, TALISKER 18YO, TALISKER DISTILLERS EDI- 
TION, TALISKER PORT RUIGHE, TALISKER SKYE, TALISKER STORM



THE SINGLETON OF DUFFTOWN 
12 YO
PŮVOD SKOTSKO
KATEGORIE WHISKY SKOTSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 40% vol.

Singleton 12YO je plná, jemná whisky s nasládlými tóny, vítězka Best Spey-
side Malt v kategorii 12letých whisky na World Whiskies Awards 2012. Pro 
její zrání se používá kombinace dubových sudů po sherry, ty jí dodáva-
jí ovocné tóny, a dubových sudů po bourbonu pro získání tónů vanilky 
a medu. Jemnosti nahrává také dlouhá fermentace a pomalá destilace. 

TAKÉ V PRODEJI THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15YO, THE SINGLETON OF 
DUFFTOWN 17YO, THE SINGLETON OF DUFFTOWN 18YO



ROE & CO BLENDED IRISH  
WHISKEY
PŮVOD IRSKO
KATEGORIE WHISKEY IRSKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 45% vol.

Nová irská whiskey Roe & Co dozrává v sudech po bourbonu. Jedná se  
o směs sladových a obilných whiskey. Je to jemná a voňavá whiskey  
s tóny měkkého koření a vanilky.



BULLEIT BOURBON
PŮVOD AMERIKA
KATEGORIE WHISKEY AMERICKÁ
BALENÍ 0,7 l
ALKOHOL 45% vol.

Malosériový tradiční americký bourbon s vysokým podílem kukuřice.  
A právě ten z něj činí výjimečný produkt s více než 150letou tradicí. Tento 
bourbon dozrává v průměru 7 let a poté se stáčí do typických a nezamě-
nitelných lahví.

TAKÉ V PRODEJI BULLEIT BOURBON 10YO, BULLEIT RYE



BELSAZAR DRY VERMOUTH
PŮVOD NĚMECKO
KATEGORIE VERMUT
BALENÍ 0,75 l
ALKOHOL 19% vol.

Belsazar Dry Vermouth je klasický suchý vermut pocházející z Německa.  
Vyrábí se z jihobádenských vín, kombinuje se s ovocnými brandy z palírny 
Schladerer se směsí speciálních bylin včetně pelyňku. Je skvělý jako ape-
ritiv a ideální do koktejlů typu Martini.



BELSAZAR RED VERMOUTH
PŮVOD NĚMECKO
KATEGORIE VERMUT
BALENÍ 0,75 l
ALKOHOL 18% vol.

Belsazar Red Vermouth má krásnou ovocnou chuť s jemnými hořkými tóny 
pelyňku a dalších bylin. Hodí se skvěle do koktejlů typu Manhattan.



BELSAZAR ROSÉ VERMOUTH
PŮVOD NĚMECKO
KATEGORIE VERMUT
BALENÍ 0,75 l
ALKOHOL 17,5% vol.

Belsazar Rosé Vermouth je ochucen infuzemi z růžového grepu, pome-
rančového květu, malin a červeného rybízu. V kombinaci s tonikem je to 
dokonalý letní drink.



BELSAZAR WHITE VERMOUTH
PŮVOD NĚMECKO
KATEGORIE VERMUT
BALENÍ 0,75 l
ALKOHOL 18% vol.

Belsazar White Vermouth má sladkou, lehce ovocnou chuť s tóny vanilky  
a jemným nahořklým závěrem.




