
PORTOFOLIU DE PRODUSE





Există multe lucruri care fac ca Jack Daniel’s Tennessee

Whiskey să fie considerată o băutură atât de specială.

Eticheta neagră. Sticla de formă pătrată. Dar ceea ce îl

face atât de diferit de restul whiskey-urilor este procedura

specială prin care băutura este trecută printr-un traseu lung

de trei metri, format din cărbuni de arţar, înainte de a ajunge

în butoi. Rezultatul acestei etape de distilare o reprezintă

gustul irepetabil şi suav al Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

150 de ani mai târziu încă mai creăm whiskey-ul propriu şi

respectăm deviza lui Jack Daniel:

„în fiecare zi în care producem băutura, o vom face în cel

mai bun mod posibil”.

JACK DANIEL’S OLD No. 7

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 40%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Semi-chihlimbar

AROMĂ: Cărbune afumat cu tentă de stejar

GUST: Amestec de caramel, vanilie, cu uşoară tentă de stejar şi gust de fructe

FINISH: Rafinat, dens şi echilibrat, whiskey cu un finish sec

LITRAJ: STICLE ÎN CUTIE

0,05L 120

0,2L 48

0,35L 12

0,5L 12

0,7L 12

1L 12

1.5L 6

3L 1



Jack Daniel’s Tennessee Honey este o combinaţie

de Jack Daniel’s Tennessee Whiskey şi lichior de

miere, având caracterul fin Jack Daniel’s şi gust

natural de miere.

Acest nou tip de blended whiskey a fost creat

pentru a satisface aşteptările consumatorilor şi

prietenilor mărcii care sunt în căutarea unui nou

mod, diferit, de a savura Jack Daniel’s Tennessee

Whiskey.

JACK DANIEL’S TENNESSEE HONEY

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 35%

MOD DE SERVIRE: A se servi bine răcit

CULOARE: Galben de chihlimbar

AROMĂ: Note bogate de miere, note dulci de alune coapte şi aroma inconfundabilă a clasicului  

Jack Daniel’s

GUST: Gust foarte plăcut de ciocolată fină cu lapte

FINISH: Neted, cu gust ulterior persistent de miere şi alune

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,05L 120

0,2L 48

0,35L 12

0,5L 12

0,7L 6



Jack Daniel’s Gentleman Jack este singurul

whiskey care are o astfel de particularitate de a

trece de două ori în procesul de distilare prin

stratul de cărbuni de arţar – prima oară înainte

de a fi trecut în butoi pentru maturare, la fel ca

orice Tennessee Whiskey, iar a doua oară – după

maturare. Produsul este îmbuteliat doar după a

doua filtrare. Rezultatul acestei duble filtrări o

reprezintă un whiskey cu o aromă pură şi densă

şi un gust cu totul rafinat.

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 40%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Chihlimbar fin deschis

AROMĂ: Echilibrată, dulce de portocale şi vanilie, cu accente de mentă

GUST: Asociere de caramel, mentă şi mere roşii coapte

FINISH: Gust rafinat proverbial

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,05L 120

0,7L 6

1L 6

JACK DANIEL’S GENTLEMAN JACK



Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey

este singurul whiskey din lume filtrat prin strat

de cărbuni de arţar şi care poartă caracterul

unui singur butoi. De fapt, doar unul din 100 de

butoaie confecţionate manual este selectat

pentru a fi maturat în acesta, Jack Daniel’s

Single Barrel. Pentru a se sublinia acest caracter

de unicat, fiecare sticlă este etichetată manual,

fiind menţionat numărul lotului, butoiului şi data

îmbutelierii. Acest lucru permite connaisseur-ilor

să compare profilul de diferenţiere a gustului

obţinut în diferite butoaie.

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,05L 120

0,7L 6

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 40%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Chihlimbar roşu dens, excelent

AROMĂ: Caracter desăvârşit şi aromă de vanilie, note de portocală şi mentă coaptă

GUST: Amestec de vanilie dulce, nuanţă densă de stejar şi cireşe negre

FINISH: Individual pentru fiecare butoi datorită nuanţelor rafinate



Јасk Dаnіеl’ѕ 150th Annіvеrѕаrу este o ediţie

limitată specială datorată aniversării a 150 de

ani a distileriei Jack Daniel’s.

Îmbuteliat în sticle de un litru, cu ambiţia de a

prezenta ce-i mai bun din distileria oraşului

Lynchburg.

JACK DANIEL‘S OLD No 7  
ANNIVERSARY 150 YEARS OLD  SUPER
PREMIUM

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 50%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Chihlimbar

AROMĂ: Vanilie, butterscotch, porumb în unt, mere

GUST: Stejar încins, caramel persistent şi scorţişoară, caise

FINISH: Uleios, untos şi gingaş fructat

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

1L 6



125 de ani de mister captaţi în sticlă. În anul

1892 Jack Daniel le-a făcut locuitorilor oraşului

Lynchburg un cadou. Acesta, fiind inspirat de

atmosfera plină de viaţă a saloanelor din

Nashville, a dorit să aducă această atmosferă

specială şi în oraşul său natal. Ştia că acest lucru

îi va aduna laolaltă pe toţi locuitorii din Lynchburg.

Jack Daniel a fost atât de animat de această idee,

încât nu a deschis un singur bar, ci două: rafinatul

White Rabbit Saloon şi puţin mai rebelul Red Dog

Saloon. Astăzi nu ştim prea multe despre Red

Dog Saloon. Toate fotografiile s-au pierdut de-a

lungul anilor, iar cei care-i cunoşteau istoria, au

păstrat tăcerea.

JACK DANIEL’S RED DOG SALOON

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 43%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Chihlimbar mediu

AROMĂ: Gust echilibrat de caramel, vanilie, miere

GUST: Note lemnoase cu tentă uşoară fructată, note picante de piper

FINISH: Stejar ars cu note uşoare de zahăr brun

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



De-a lungul celor 150 de ani de existenţă, distileria Jack Daniel’s a avut şase tehnologi distilieri renumiţi, care au condus procesul de fabricaţie al  

legendarului Tennessee Whiskey. În cinstea acestora, distileria Jack Daniel’s a început producţia gamei master distiller.

Prima sticlă din această serie specială este dedicată primului distilier principal – însuşi mister Jack Daniel.

MASTER DISTILLER SERIES

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

Master Distiller Series No.1 0,7L 6

Master Distiller Series No.2 0,7L 6

Master Distiller Series No.3 0,7L 6

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 43%

Master Distiller
Series No. 1
Jack Daniel
1866 - 1911

Master Distiller
Series No. 2
Jess Motlow
1911 – 1941

Master Distiller
Series No. 3

Lemuel „LEM“ Tolley
1941 – 1964



Jack Daniel’s este produs de mai bine de 150 de ani. Şi pe lângă gustul incredibil, acesta se remarcă prin emblematica etichetă alb-negru.  

Dar istoria mărcii noastre nu a fost întotdeauna reprezentată în alb şi negru.

Jack Daniel’s 

Tennessee Whiskey  

Legacy Edition No.1

Înainte de 1904 sticlele

noastre atrăgeau atenţia

prin verdele lor neobişnuit

şi liniile aurii. Cât de

straniu ne-ar părea,

aceasta e doar una din

multele particularităţi ale

etichetelor Old No. 7’s în

trecut.

A doua îmbuteliere de

Jack Daniel‘s Legacy

Edition Series o reprezintă

întoarcerea către unul din

modelele emblematice

de etichete negre ale lui

Jack.

Jack Daniel’s 

Tennessee Whiskey  

Legacy Edition No.3

A treia îmbuteliere o

reprezintă seria moştenită

din ediţia limitată cu tente

aurii ale etichetei şi

desenele elegante cu spice

de grâu.

JACK DANIEL‘S LEGACY EDITION SERIES

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

Jack Daniel’s TennesseeWhiskey  

Legacy Edition No.1
0,7L 6

Jack Daniel’s TennesseeWhiskey  

Legacy Edition No.2

0,7L 6

Jack Daniel’s TennesseeWhiskey  

Legacy Edition No.3

0,7L 6

PRODUCĂTOR: BROWN-FORMAN, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Tennessee

CONŢINUT DE ALCOOL: 43%

Jack Daniel’s 

Tennessee Whiskey  

Legacy Edition No.2



Jack Daniel’s a creat acest mix pentru fanii băuturilor

premix, long drink, aflaţi în căutarea echilibrului

“perfect” între whiskey şi cola. Mixul Jack Daniel’s &

Cola, numit şi Jack Coke sau Lemmy, este un must-

have la orice ocazie şi în orice perioadă.

Jack Daniel’s & Cola este compus din whiskey- ul

tradiţional cu etichetă neagră, Old No. 7 şi o

cantitate potrivită de cola pentru a aduce întregul

amestec la o valoare de 5% alcool.

Jack Daniel’s Old No. 7 este produs cu apă naturală

din Spring Hollow. Apa provine dintr-un sol calcaros,

acumulată într-o peşteră de 3.2 km adâncime,

aflată în proprietatea distileriei Jack Daniel’s.

Furnizată în permanenţă din sursa naturală, rece,

proaspătă şi păstrată la o temperatură constantă

de 13 grade Celsius, apa bogată în minerale este

unul dintre ingredientele principale ale whiskey-ului

Jack Daniel’s.

JACK DANIEL’S & COLA

ŢARA DE ORIGINE: SUA

INGREDIENTE: Jack Daniel’s Tennessee Whiskey şi Cola

CONŢINUT DE ALCOOL: 5%

TIP: Ready to drink

LITRAJ DOZE ÎN CUTIE

0,33L 12

În distilerie se aprinde focul şi este adus la

2000 de grade, întreţinut cu cărbuni proprii,

pentru a obţine distilatul din cereale: porumb,

grâu, orz şi multă mândrie. Distilatul este

trecut printr-un filtru din cărbune de arţar

timp de 3-5 zile, pentru a se obţine fineţea

specifică sortimentului. Urmează faza în

care se formează whiskey-ul Jack Daniel’s

în butoaiele de stejar alese pentru Old No. 7.

După maturare, Old No. 7 este amestecat cu

cola şi îmbuteliat în ambalajul de 0.33 ml.

GUST: Pentru o experienţă autentică, vă recomandăm să ţineţi mixul la rece, câteva minute, pentru a vă bucura de gustul  

perfect al mixului de whiskey şi cola.



Unul dintre cele mai populare whiskey-uri din lume, Jack

Daniel’s, este denumit după Jasper Newton Daniel, care şi-a

impresionat compatrioţii cu o băutură rafinată pe care o

considerau bourbon. Cu toate acestea, încă de la sfârşitul

secolului XIX, Jack şi-a promovat cu grijă şi atenţie băutura şi a

numit-o Tennessee Whiskey (nu bourbon), pentru că distilatul

era şi este filtrat prin cărbune din arţar, în distileria din statul

american Tennessee. Jack a lăsat moştenire distileria, reţeta,

procesele de producţie şi denumirea de Tennessee Whiskey.

Toate sortimentele de Jack Daniel’s sunt produse din

ingrediente naturale şi atent selecţionate: apă naturală din

peştera Spring Hollow şi distilat obţinut din porumb, grâu şi

orz. În ultimele faze de producţie whiskey-ul este supus unui

proces esenţial pe care se bazează denumirea de Tennessee

Whiskey: distilatul de 70 de grade tărie este trecut printr-un

filtru din cărbune de arţar timp de 3-5 zile. În final, whiskey-ul

este lăsat la maturare în butoaie din stejar, fabricate conform

instrucţiunilor precise ale specialiştilor din distilerie.

JACK DANIEL’S HONEY & LEMONADE

LITRAJ DOZE ÎN CUTIE

0,33L 12

După maturare, clasicul Old No. 7, este amestecat cu

miere naturală preparată în distileria din Lynchburg

şi suc din lămâi zemoase, atent selecţionate. Jack

Daniel’s Old No. 7 este savurat cu limonadă încă de

la începuturile distileriei, când acest mix era mai

mult sau mai puţin un secret pentru consumatorul

tradiţional. Gusturile s-au diversificat, sortimentele

au urmat tredurile din fiecare epocă, iar în prezent,

mixul de Old No. 7, miere şi limonadă câştigă din ce

în ce mai multă popularitate printre fanii bauturilor

de tip long drink.

ŢARA DE ORIGINE: SUA

INGREDIENTE: Jack Daniel’s Tennessee Whiskey şi Lemonade

CONŢINUT DE ALCOOL: 5%

TIP: Ready to drink

ASPECT: Miere

MIROS: Honey & Lemonade are un buchet ce dezvăluie aproape instant cele două ingrediente care şi-au găsit locul lângă Old No.7, 

într-un mix dulce, delicios şi memorabil.

GUST: Fie că savuraţi băutura direct ori o lăsaţi la temperatura camerei doar câteva minute pentru a ‘respira’, veţi simţi instant  

aroma clasică de Old No. 7, mierea de manuka şi citrice, mai exact, lămâi proaspete şi zemoase, urmate de note fine de stejar.  

FINISH: Lung, format din malţul din cereale şi miere, aflate într-un echilibru perfect.



Distileria BenRiach este cunoscută pentru că aici facem lucrurile puţin diferit, călcând pe urmele fondatorului nostru, John Duff.

El, la rândul său, a urmat aventurile whisky-ului acasă şi în străinătate, înainte de a construi BenRiach Distillery în 1898, în nordul

oraşului Speyside.

De atunci, Distileria BenRiach a fost locul cu o abordare îndrăzneaţă şi creativă în distilarea şi maturarea whisky-ului. Astăzi,

ingenioasa noastră echipă de producători continuă să fie lideri în explorarea aromelor posibile ale Single Malt-urilor Speyside.

La BenRiach distilăm trei tipuri de whisky single malt – Peated, Unpeated şi Triple Distilled - selectând o gamă largă de butoaie din

întreaga lume pentru a matura whisky-ul Single Malt. Distileria este, de asemenea, una din cele două distilerii rămase în Speyside

ce foloseşte orzul de producţie proprie pentru distilare, un obicei pe care îl sărbătorim timp de o lună în fiecare an.

Exploring flavour since 1898.



BENRIACH 10 ANI

Vârful de gamă BenRiach.

Acest whisky de 10 ani este maturat utilizând

o combinaţie de butoaie de bourbon, sherry şi

stejar virgin.

În vârstă de minimum 10 ani şi premiat

internaţional, acest Speyside Single Malt este

fructuos şi are arome de stejar afumat, măr

verde şi caise uscate.

Îmbuteliat la 43% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 43%

CULOARE: Auriu de vară

MIROS: De la fructe verzi proaspete, ghimbir şi mandarină, până la vanilie cremoasă, cu note delicate de  

mentă şi citrice.

GUST: Arome călduţe de stejar afumat inundă coaja de mere, caise uscate, piersici şi banane moi ce  

contrastează cu anason şi coajă de lămâie.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



BENRIACH CURIOSITAS 10 ANI

BenRiach Curiositas a fost distilat din

amestecul de orz afumat cu turbă de Highland,

triplu maturat în distilerie timp de peste zece

ani ani, într-o combinaţie de butoaie de

bourbon, stejar virgin afumat şi rom.

Îmbuteliat la 46% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Chihlimbar

MIROS: O explozie de turbă aromată, cu note parfumate de miere, mere proaspete şi lemn de stejar.

GUST: Tonuri de turbă, urmate de o combinaţie extravagantă şi complexă de fructe, ierburi, nuci, stejar,  

lemn şi condimente.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



BENRIACH 21 DE ANI

Acest sclipitor Speyside Single Malt Scotch

Whisky a fost maturat cel puţin 21 de ani într-

o combinaţie de patru tipuri de butoaie:

bourbon, stejar virgin, sherry Pedro Ximénez şi

vin roşu. Destinul celor patru tipuri de butoaie

a fost unit de Master Blender Rachel Barrie,

fiecare adăugând note de gust impresionante.

Îmbuteliat la 46% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Auriu strălucitor de toamnă.

MIROS: Compot de fructe coapte de vară, cu coaja zaharisită contrastantă şi fundal bază de ghimbir.

GUST: Vanilia şi scorţişoara deschid drumul gustului către fructele roşii şi cojile de citrice, iar zahărul  

din orz şi mierea îşi lasă un gust dulce, şi satisfăcător.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



BENRIACH TEMPORIS 21 ANI

În anii 70’ BenRiach s-a întors cu îndrăzneală

la distilarea cu turbă, într-un moment când

cele mai multe distilerii foloseau alte metode

de distilare. Folosind aceleaşi patru tipuri de

butoaie ca şi BenRiach de 21 de ani, Temporis

reprezintă o ocazie rară de a experimenta un

single malt afumat, de această vârstă din

Speyside.

Îmbuteliat la 46% Alc, fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Chihlimbar

MIROS: Pară caramelizată, şi condimentat cu stejar dulce şi lemn de pin afumat.

GUST: Ananas şi anason ce-şi fac apariţia treptat, dar şi scorţişoară ce-şi lasă un gust dulce-afumat.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



BENRIACH 25 ANI

Pentru o maturare atât de complexă, Master

Blenderul nostru îşi pune întreg talentul la

contribuţie ca să asigure în mod ingenios un

profil constant de gust de la un lot la altul. Cel

mai recent lot provine dintr-o maturare

echilibrată în butoaie de burbon şi de vin roşu

şi oferă ocazia rară de a simţi prezenţa

versiunii anterioare, maturată în butoaie de vin

roşu de-a lungul a 25 de ani, înainte ca reţeta

să treacă la un nou proces de maturare în cinci

tipuri de butoaie.

Îmbuteliat la 46.8% Alc., fără filtrare la rece şi

cu o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46.8%

CULOARE: Auriu opulent

MIROS: Note bogate de miere, condimente, mere, combinate perfect cu note delicioase de lemn de ste-

jar.

GUST: Un cocktail prestigios de miere, cacao, sherry şi mere, susţinut de prezenţa fascinantă a notelor  

de citrice şi a minunatelor tonuri lemnoase.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



Distileria GlenDronach se află amplasată adânc în dealurile East Highland, în valea Forgue şi este una dintre cele mai vechi distilerii din Scoţia.  

GlenDronach se bucură de adevăratul caracter Highland, fiind o băutură intensă şi robustă, care reflectă perfect perioada lungă de maturare în  

butoaie sherry. La Distileria GlenDronach am dus mai departe tradiţia fondatorului James Allardice, încă din 1826, maturând whisky-ul în cele mai  

bune butoaie Pedro Ximenez şi Oloroso.

Am stăpânit în linişte arta de maturare sherry, iar whisky-urile noastre din Highland sunt recunoscute şi apreciate pentru culoarea lor intensă şi

profilele de aromă bogate. Aromele variază de la cele dulci de fructe, de la butoaiele Pedro Ximenex atent selectate, până la notele seci şi de nucă,

din superbele butoaie Oloroso.



GLENDRONACH THE HIELAN 8 ANI

Un veritabil tribut adus dialectului special din

zona distileriei nord scoţiene, maturat într-o

combinaţie unică de butoaie de sherry şi

bourbon. Un Single Malt ce îmbină fericit

arome dulci şi opulente cu tonuri parfumate

de sherry, o dimensiune contrastantă ce

demonstrează întreagă complexitate a

caracterului tradiţional scoţian.

Îmbuteliat la 46% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Chihlimbar auriu cu reflexii arămii.

MIROS: Un val intens de flori de portocal, cu un twist de citrice învăluit de note de stafide cremoase şi  

aurii, struguri uscaţi la soare şi prune galbene, cu o subtilă atingere de vanilie.

GUST: Arome revigorante de stejar, alături de note calde de stafide, gem de caise şi turtă dulce; toate  

completate inspirat de arome delicate de caramele, cacao şi migdale coapte.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



GLENDRONACH ORIGINAL 12 ANI

Cu GlenDronach 12 ani se remarcă dedicarea

noastră neîncetată în calitate de maeştri ai

procesului de distilare.

Maturat în butoaie sherry Pedro Ximénez şi

Oloroso din Andaluzia, Spania, acest Single

Malt Scotch Whisky are o aroma de vanilie,

fructe moi şi un gust memorabil pentru care a

devenit renumit.

Îmbuteliat la 43% Alc.,fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Chihlimbar roşu-auriu intens.

MIROS: Vanilie dulce cu note de ghimbir. Vin roşu şi pere.

GUST: Bogat, cremos, mătăsos. Dulce de stejar şi sherry, stafide şi fructe moi. Gust final puţin picant şi  

uscat.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



GLENDRONACH PEATED

Un whisky afumat, cu o personalitate

distinctivă, maturat în butoaie de bourbon şi

apoi în prestigioasele butoaie de sherry

Oloroso and Pedro Ximenez. Un mariaj unic de

fructe proaspete şi orz scoţian, învaluite într-un

fum blând de turbă, o reminiscenţă intrigantă

a parfumului de flori sălbatice dintr-un tărâm

îndepărtat.

Îmbuteliat la 46% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Auriul viu al recoltelor.

MIROS: Agrişe coapte, tăvălite prin zahăr cu scorţişoară, într-o combinaţie îndrăzneaţă de citrice;  

influenţe delicate de turbă, tonuri de orz proaspăt şi note subtile de caramele.

GUST: Arome intense de stejar şi miere de flori sălbatice, măceş şi orz, încălzite de o notă subtilă de  

piper alb. Note delicate de turbă cu intensitatea uscată a tăciunilor incandescenţi de foc de  

tabără mocnit.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



Distileria GlenGlassaugh, poziţionată pe coasta Moray Firth la marginea Sanded Bay, este o distilerie ce a fost data uitării pentru mai mult  

de două decenii.

Istoria sa începe în 1875, anul în care a fost fondată de James Moir. După ce a fost reconstruită complet în 1960, distileria a continuat să  

producă whisky până în 1986, când totul a fost oprit.

În schimb, în anul 2008 producţia a fost reluată. Distileria a continuat să producă un malţ de coastă, şlefuit de abundenţa pământului şi a  

mării, oferind valuri de aromă.



GLENGLASSAUGH REVIVAL

GlenGlassaugh Revival a fost maturat într-o

combinaţie echilibrată de butoaie de vin

american şi butoaie de bourbon, înainte de a fi

trasferat în butoaie sherry.

Stil robust, dulce şi fructat, perfectată cu note

sherry perfect echilibrante şi un indiciu subtil

de aer de mare.

Îmbuteliat la 46% Alc. fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 46%

CULOARE: Cupru.

MIROS: Caramel dulce cu note de nucă sherry, ciocolată cu lapte şi miere, zahăr caramelizat şi stejar  

ars. Prune coapte, fructe de pădure roşii şi portocale.

GUST: Dulce, rotund şi cremos. Portocale, prune, cireşe şi nuci, ciocolată, miere, sherry şi stejar puţin  

picant.

GUST FINAL: Mediu, cu o notă de vin fiert, condimente, sherry şi caramel.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



GLENGLASSAUGH EVOLUTION

Glenglassaugh Evolution este o ediţie exclusivă,

maturată în butoaie de Tennessee whisky,

folosite o singură dată şi butoaie sherry Oloroso.

Aceasta demonstrează o mare profunzime de

caracter şi fineţe, o combinaţie armonioasă de

whisky şi stejar. Evolution reprezintă perfect

esenţa personalităţii distincte Glenglassaugh

şi peisajul din care provine.

Îmbuteliat la 50% Alc., fără filtrare la rece şi cu

o colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 50%

CULOARE: Auriu de recoltă proaspătă

MIROS: O combinaţie delicioasă de orz dulce, ananas delicat şi valuri moi de vanilie. Arome de stejar şi  

pere caramelizate încălzesc şi dezvoltă mirosul.

GUST: Robust, stejar aromat, măr verde şi orz proaspăt copt. În plus, un caramel sărat blând apare  

alături de notele bananelor coapte şi ale siropului de salată de fructe.

GUST FINAL: O combinaţie vibrantă de stejar clasic şi fructe moi acompaniate de valuri parfumate de vanilie.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6



GLENGLASSAUGH TORFA

Glenglassaugh Torfa cu a sa natură unică este un

whisky diferit de cel produs în mod obişnuit în

Highlands. “Torfa”, referindu-se la vechiul cuvânt

norvegian pentru „turbă” este produs folosind malţ de

orz puternic afumat şi este maturat în butoaie de

bourbon, Pedro Ximenez şi Oloroso sherry.

Îmbuteliat la 50% Alc., fără filtrare la rece şi cu o

colorare naturală.

CONŢINUT DE ALCOOL: 50%

CULOARE: Auriu strălucitor

MIROS: Viu, dulce, inţepător de foc de tabără şi aer de mare infuzează coaja de lime, gemul de caise  

şi fructele moi, coapte. Toate sunt încălzite subtil de fum dulce şi aer de mare ce potenţează

coaja de lime, gem de caise şi fructe moi coapte; toate şi sunt uşor acompaniate cu de note de  

ghimbir şi piper negru.

GUST: Un fum dulce de turbă de coastă îmbrăţişează pepenele, ananasul şi merele roşii coapte.  

Biscuiţi de ovăz, note de miere şi o aromă de tabacheră, toate dau caracterul afumat şi un  

echilibru teribil de expresiv.

GUST FINAL: O armonie impunătoare şi în acelaşi timp elegantă, între turbă de coastă şi arome puternice de  

fructe.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6





La baza fabricării acestui produs de primă clasă

stau peste 200 de ani de experienţă şi îndemânare

în crearea bourbon-ului.

Woodford Reserve este singurul bourbon triplu

distilat în vase din cupru, după care este depozitat

pentru maturare în butoaie noi arse din lemn de

stejar. Un gust perfect echilibrat compus din

note îndrăzneţe de cereale şi lemn, combinate

cu arome dulci de condimente, cu note fructate

şi florale.

WOODFORD RESERVE

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6

PRODUCĂTOR: Woodford Reserve Distillery, SUA

PROVENIENŢĂ: SUA, Kentucky

CONŢINUT DE ALCOOL: 43,2%

TIP DE BUTOAIE FOLOSITE LA  

MATURARE:

Butoaie arse din stejar alb, producţie proprie, asamblate manual prin utilizarea tehnologiei cu  

abur

CULOARE: Curat, de briliant, chihlimbar moale

AROMĂ: Saturată, note de mentă, note de mentă, portocal şi cacao

GUST: Bogat, moale, compus din citrice, scorţişoară şi cacao

FINISH: Uşor de urzică, aproape cremos la început, cu un finish cald





Distileria în care este produsă Finlandia Vodka a fost inaugurată în anul 1888, într-
un mic sătuc, Ramayaki, din Finlanda. Imaginați-vă un loc unde soarele nu apune
niciodată. Locul în care rândurile de orz capătă în tihnă culori aurii de-a lungul
zilelor însorite care par să nu mai aibă sfârșit. Locul unde apa rece de izvor curge
cristalină.
O lume în care darurile oferite de natură sunt atât de prețioase, încât merită și au
parte de cea mai bună protecție ecologică. Și, în același timp, asigură
componenteleidealepentrucea mai purăvodcă premium la nivelmondial.

În Finlanda acest lucru este realizat printr-un parteneriat armonios realizat între
natură și tehnologiile moderne și inovative în domeniul distilării. Iar rezultatul se
apropie de perfecțiune.

Istoria începe cu soarele care nu apune. 73 de zile la rând de lumină solară
continuă. Cu puterea dată de soare, pe solul nordic nepătat răsar și se dezvoltă
spicelebogate ale culturilorde orz.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,05L 120

0,2L 24

0,5L 12

0,7L 12

0,1L 12

1,75L 6

PROCESUL DE DISTILARE: Finlandia Vodka se distilează de peste 200 de ori

CONȚINUT DE ALCOOL: 40%

AROMĂ: Extrem de ușoară, delicată

GUST: Gust delicat echilibrat de vodcă pură

FINISH: Senzație plăcută de densitate și căldură

După adunarea recoltei, orzul este combinat cu apa
curată, naturală, filtrată, provenind din izvoarele din zonă.
După 50 de zile și un proces atent de distilare, istoria se
termină într-o sticlă de Finlandia Vodkapremium.

FINLANDIA VODKA CLASSIC



FINLANDIA VODKA BLACKCURRANT

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 12

PROCESUL DE DISTILARE: Finlandia Vodka se distilează de peste 200 de ori

CONȚINUT DE ALCOOL: 37,5%

AROMĂ: Bogată, de fructe, cu aromă naturală de coacăze negre, cu gust de vodcă pură

GUST: Fin și plin de prospețimea coacăzelor negre, de la început la sfârșit

FINISH: Caracter complex cu aromă fructată abundentă, cu senzație redusă de picant și senzație ulterioară plăcută de căldură

Finlandia Vodka se naște din puritatea naturii finlandeze. Se
naște din spiritul și autenticitatea poporului finlandez. Se
dezvoltă din istoria și cultura acestei țări unice.

Culturile de orz utilizate în producția vodcii Finlandia cresc în cel
mai curat mediu, își iau seva din solul nepoluat și își potolesc setea
din apele cristaline finlandeze. Orzul se coace încet, susținut fiind
de razele soarelui care nu apune deloc în această perioadă – un
fenomen natural care asigură un mediu pentru dezvoltare perfect,
plin de armonie.

Finlandia Blackcurrant Vodka are un gust fructat bogat de coacăze
negre, care completează armonios gustul pur al vodcii.





Tequila Herradura este un produs din clasa ultra premium, obținut din

100% agave albastre cu multă măiestrie și aplicarea metodelor testate

de-a lungul timpului. Agavele sunt procesate lent, printr-un proces

de coacere în cuptoare de lut ce durează 26 de ore, după care sunt

lăsate să fermenteze natural, fiind utilizate culturi sălbatice de drojdie

provenind de la copaci de citrice cum ar fi: lămâiul, lime-ul, portocalul.

Unul dintre producătorii de tequila cu vechime, cel mai renumit și mai

premiat din Mexic este Casa Herradura, aici fructele de agave sunt

adunate manual, iar licoarea este produsă și îmbuteliată în micul

orășel Amatitan, Jalisco. Înființată în 1870, Casa Herradura este ultima

tequila adevărată hacienda de peplanetă.

АRTICOL LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

HERRADURA  
REPOSADO

0,7 L 6

BOX  
HERRADURA  

PLATA
0,7 L 6

HERRADURA  
ANEJO

0,7 L 6

Comparativ cu alte sortimente
de silver tequila care nu trec
prin
proces de maturare, Tequila
Herradura Silver este depozitată
pentru maturare în butoaie de
stejar alb timp de 45 de zile, după
care obține o culoare galben pai
deschis și o aromă conturată de
agave, vanilie și lemn.

Pentru a purta denumirea de
Añejo, tequila trebuie să treacă
printr-un proces de maturare 12
luni. Tequila Herradura Añejo
este maturată timp de 25 de
luni în butoaie de stejar alb
american. Are o culoare de
chihlimbar închis, fiind ideal
completată de note de fructe
uscate, agave și stejar ars.

Nicio o altă reposado nu poate
pretinde a fi prima, dar a
noastră poate. Fiind înființată în
1974, Tequila Herradura

Reposado
trece printr-un proces
important de maturare de 11
luni. Împreună cu o culoare
excepțională, prin gustul
dulceag de agave se
întrepătrund note fine de
vanilie și ulei.

CONȚINUT DE ALCOOL:40% CONȚINUT DE ALCOOL:40% CONȚINUT DE ALCOOL:40%





CONȚINUT DE ALCOOL: 38%

PRODUCȚIE: se îmbuteliază imediat după procesul dedublă
distilare

CULOARE: pură, cristalină

AROMĂ: bogată, de agave coapte

GUST:

FINISH:

neted, cu textură pronunțată de agave și tentă de  dulceață 
de citrice

curat, cu finish cald și gingașde citrice

Având în spate tradiția casei herradura, еl jimador este o tequila premium class, produsă
din 100% agave albastre. Produsă special în 1994, în cinstea marelui Jimador, care cu
multă grijă și mândrie a avut grijă de plantațiile de agave albastre și a creat această
licoare specială și, de asemenea, pentru a cinsti memoria acestui om special, măiestria
și abnegația sa. Noua tequila a devenit atât de populară, că a început să se producă în
mod permanent.

EL JIMADOR SILVER

АRTICOL LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

EL JIMADOR  
SILVER

0,7 L 6



El Jimador Reposado începe cu recoltarea 100% manuală de agave albastre. Tequila
fermentată natural și dublu distilată. După care își face siesta timp de două luni în
butoaiele noastre fabricate manual din stejar alb american până la momentul ideal.
Rezultatul obținut merită toate așteptările: tentă aurie excelentă, arome calde puțin
condimentate și o aromă netedă, sigură de agave care, într-adevăr,strălucește.

EL JIMADOR REPOSADO

CONȚINUT DE ALCOOL: 38%

PRODUCȚIE: maturare timp de două luni în butoaie destejar
alb

CULOARE: deschisă, caldă de chihlimbar

AROMĂ: uleioasă, de agave fiert, cu note demigdale,  vanilie 
și mirodenii

GUST:

FINISH:

bogat, de agavecopt, cu tentă de vanilie și
caramel

potrivit de afumat, cu note persistente de
caramel

АRTICOL: LITRAJ: STICLE ÎN CUTIE:

EL JIMADOR  
REPOSADO

0,7 L 6





CHAMBORD

ŢARA DE ORIGINE: FRANŢA

INGREDIENTE: Apă, alcool, infuzie de zmeură şi arome naturale

CONŢINUT DE ALCOOL: 16.5%

Chambord este lichiorul care a reuşit să închidă

într-o sticlă toate atributele definitorii pentru ţara

sa de origine, Franţa. Eleganţa ambalajului,

rafinamentul gustului şi versatilitatea lui fac din

acest lichior franţuzesc răsfăţul perfect al femeii

moderne. Gustul bogat şi mătăsos al lichiorului

Chambord este rezultatul îmbinării ingredientelor

de calitate, 100% natural: zmeură neagră, murele

atent selecţionate, coniacul şi notele de Vanilie de

Madagascar.

LITRAJ STICLE ÎN CUTIE

0,7L 6


