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PPD România
Prezentă pe piața din România din 2007 și parte a
companiei Photos Photiades Distributors, lider pe piaţa
distribuitorilor de băuturi din Cipru, PPD România este
cel mai mare distribuitor de băuturi alcoolice de pe piaţa
locală. Este partenerul pe termen lung al renumitului
producător Diageo, lider mondial pe segmentul de
băuturi premium şi distribuitorul oficial în România
al Grupului Campari, prezent în peste 190 de ţări în
întreaga lume. Alături de aceşti jucători de top şi de
alţi parteneri strategici la nivel local, compania acoperă
cele mai importante categorii de băuturi alcoolice,
mare majoritate numărul 1 în lume în categoria lor:
scotch whisky, single malt-uri, vodka, tequila, aperitive,
cremă de whisky, gin şi rom. Astfel, deţinem cel mai
mare portofoliu de branduri premium și super-premium,
renumite pe tot globul, precum Johnnie Walker, J&B
Rare, SKYY Vodka, Smirnoff, Baileys, Aperol, Campari,
Tanqueray, precum și propriul brand de vodcă,
TAZOVSKY Vodka.
Pentru mai multe informații, vizitează www.ppd.com.ro
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Caracteristici
Johnnie Walker Red Label este un scotch whisky autentic,
robust şi apetisant, cu malţ proeminent şi un iz subtil de fum.
Are o culoare aurie cu tente de roşiatic deschis şi este rezultatul
amestecului a 35 de tipuri de whisky diferite de pe întreg teritoriul
Scoţiei. Se remarcă printr-un gust proaspăt, cu nuanţe de vanilie,
malţ puternic parfumat şi mirodenii dulci, combinate cu o aromă
discretă de fructe.

Istoric
Povestea Red Label începe în 1860 cu viziunea inovatoare a
familiei Walker şi ambiţia ei de a produce cel mai bun whisky din
lume. În 1906, Alexander II lansa un blend puternic şi dinamic,
care să se evidenţieze atât singur, cât şi în amestec cu băuturi
răcoritoare. Din peste 35 de varietăţi de whisky vechi din malţ
şi cereale el a creat o combinaţie unică, care depăşea suma
componentelor sale. L-a numit iniţial „Special Old Highland
Whisky”, pentru ca trei ani mai târziu să-i schimbe numele în
Johnnie Walker Red Label. În timpul celui de-al doilea război
mondial, acest blend era deja cel mai bine vândut scotch whisky
din lume, poziţie pe care o ocupă şi în zilele noastre.
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Johnnie Walker Red Label
Servire
Red Label are aceleaşi arome puternice atât simplu cu gheaţă,
cât şi în combinaţii. De aceea este savurat într-o varietate de
moduri în întreaga lume.
Johnnie Walker
Red Sour
Se amestecă 50ml de Johnnie
Walker Red Label cu sucul de
la jumătate de lămâie şi 15ml
sirop de zahăr. Se agită, apoi
se toarnă într-un pahar scurt,
plin cu gheaţă.
Johnnie Walker
Red Soda
Se umple un pahar înalt cu
gheaţă, peste care se adaugă
50ml Johnnie Walker Red
Label şi 125ml apă minerală.
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Motive să alegi JW RED LABEL
• În fiecare an se vând peste 9 milioane de baxuri de 9l cu
Johnnie Walker Red Label.
• În compoziţia sa sunt prezente peste 35 de tipuri de whisky
din malţ şi cereale.
• Whisky-urile din blend sunt maturate în medie timp de 7 ani,
iar maturarea minimă este de 3 ani.
• Gustul său nu este influenţat de mixarea cu băuturi
răcoritoare, păstrând aceeaşi aromă unică.
• Numai în ultimii 16 ani a câştigat 33 de premii internaţionale
de prestigiu.
www.ppd.com.ro
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J&B Rare
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Caracteristici
J&B Rare prezintă o compoziţie distinctă şi perfect echilibrată.
42 de tipuri individuale de whisky scoţian din malţ şi cereale se
combină pentru a crea aroma subtilă şi complexă J&B Rare.
Gustul fin şi delicat al mărcii J&B derivă din cantitatea importantă
de malţuri superioare din Speyside folosite în amestec. Are o
culoare aurie naturală, strălucitoare, luminoasă, pală. Aroma
este condimentată, fructată, cu note de vanilie. În nota finală se
regăsesc vanilie persistentă și dulceaţa mierii, pe un fond de
turbă moderat.

Istoric
Istoria J&B începe în anul 1749 când Giacomo Justerini, un tânăr
italian din Bologna, a venit la Londra pentru a câştiga inima unei
frumoase cântăreţe italiene de operă. Refuzat de aceasta, el a
devenit negustor de vinuri împreună cu partenerul său englez
George Johnson, furnizând băuturi alcoolice înaltei aristocraţii
londoneze şi casei regale. 82 de ani mai târziu, Alfred Brooks
a cumpărat afacerea formând Justerini & Brooks, de unde şi
prescurtarea J&B. În anii 1930, după prohibiţia din Statele Unite,
a luat naştere ceea ce este cunoscut în zilele noastre J&B Rare,
devenind una dintre cele mai populare mărci de Scotch whisky
din lume.
www.ppd.com.ro
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J&B Rare

Standard
Whisky

Servire
J&B Rare are un amestec special care îl face ideal pentru diverse
mixuri. Îl poţi savura simplu, cu gheaţă, într-un long drink sau
într-un cocktail.
J&B Cola
Umple un pahar înalt cu cuburi mari de gheață și toarnă 50ml de
J&B Rare. Completează cu cola şi serveşte.
J&B Apple
Înlocuiește cola cu
suc de mere pentru a
explora gama de arome
puternice și subtile a lui
J&B Rare.
J&B
Lemonade
Twist
Umple un pahar inalt cu
gheata, adauga 40ml
J&B Rare si 140ml 7UP.
Amesteca si decoreaza
cu o felie de lamaie.
Racoritor si aromat!

Motive să alegi J&B Rare
• Este creat din 42 de whisky-uri diferite combinate pentru un
gust fin şi echilibrat.
• Deţine recordul mondial pentru cea mai mare expunere:
11.000 de lăzi într-un hypermarket din Madrid.
• În medie, 2 sticle de J&B Rare sunt vândute în fiecare
secundă.
• A stabilit o tradiţie în organizarea de petreceri legendare în
toată lumea.
• Identitatea sa vizuală este dominată de culori aprinse şi
contraste puternice care îl fac uşor de recunoscut în baruri
sau la raft.
www.ppd.com.ro
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J&B Urban Honey
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Caracteristici
J & B Urban Honey, băutura noastră spirtoasă care infuzează
Whisky J & B Scotch cu miere, este un amestec unic de aromă
și caracter.
Folosind expertiza noastră în mixologie am luat miere și am
combinat-o cu whisky-ul nostru pentru a crea o băutură strălucitor
de echilibrată. Cu note mai dulci și aroma de fagure proaspăt,
băutura spirtoasă J & B Urban Honey are un gust mai neted și
mai delicat și este băutura la alegere pentru cei care caută ceva
răcoritor diferit.

Servire
Servire:Beți-l simplu, cu gheata sau încercați-l într-un cocktail.
Totuși, dacă îl beți, asigurați-vă că îl beți cu responsabilitate.
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J&B Reserve
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Caracteristici
J&B Reserve este unul dintre cele mai exclusiviste blend-uri din
lume. Amestecul fin al acestuia conținte cel puţin 30 de whiskyuri diferite, fiind în același timp perfect echilibrat. Mirosul acestuia
este ușor sărat, cu o notă subtilă de turbă. Odată gustat, turba
se va resimți un pic mai puternic pe cerul gurii, completată de
aroma fină și dulceagă cu note subtile de scorțișoară. Gustul
final este puţin dur, cu accente de sare și piper.

Istoric
J&B şi-a dorit să creeze ceva special. Aşa a apărut J&B Reserve,
un blend exclusivist, obţinut din peste 30 de whisky-uri diferite,
atent selecţionate. Fiecare whisky din blend-ul J&B Reserve a
stat la maturat cel puţin 15 ani, în butoaie din lemn de stejar. Multe
whisky-uri au trecut de apogeul perfecţiunii la vârsta asta, dar
fiecare dintre cele 30 de whisky-uri utilizate pentru J&B Reserve
sunt atent alese, pentru atingerea perfecţiunii blendului final.
Cele 4 distilerii J&B au drepturi exclusive la apele naturale care
izvorăsc direct de pe dealurile acoperite cu turbă. Naturaleţea
apei contribuie în mod substanţial la subtilitatea aromelor ce se
regăsesc în blendul J&B Reserve.
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Caracteristici
VAT 69 este un blended scotch foarte uşor, cu un caracter cald,
bogat, care este recunoscut din prima clipă şi apreciat în întreaga
lume. Este creat prin amestecul a mai mult de 40 de tipuri de
whisky din malţ şi cereale, printre care Clynelish cu gustul său
proaspăt de fructe şi Ord, cu un gust dulce şi puţin condimentat.
Prima înghiţitură are un gust uşor, cu un buchet catifelat, proaspăt.
Persistă notele de fum şi densitatea whisky-urilor din malţ. Finalul
este diversificat şi de durată, cu o aromă discretă, cremoasă şi
delicată de vanilie.

Istoric
Povestea blend-ului a început la sfârşitul secolului 19 şi continuă
cu succes şi astăzi. VAT 69 este unul din cele 100 de blenduri
create de William Sanderson în 1882. Acesta nu s-a putut decide
care dintre creaţiile sale era cea mai bună şi a cerut ajutorul
experţilor. Decizia a fost luată la unison: blendul din butoiul
cu numărul 69 este fără îndoială superior, de unde şi numele
scotch-ului. În anul 1914, cunoscutul explorator Sir Ernest
Shackleton s-a aprovizionat cu VAT 69 în Expediţia Imperială
Transantarctică, declarând că va fi folosit în scopuri festive şi
medicinale. Calitatea whisky-ului VAT 69 i-a adus şi un mandat
de furnizor al casei regale britanice, pe care îl deţine şi în zilele
noastre.
www.ppd.com.ro
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Caracteristici
Black&White este un scotch rafinat şi stilat, creat din 35 de tipuri
de whisky din malţ şi cereale. Acest blend este unul dintre cele
mai catifelate whiskyuri scoţiene, păstrând în acelaşi timp gustul
uşor afumat, caracteristic acestora. La baza acestui blend stau
trei whisky-uri single malt: Dalwhinnie, distilat la cea mai mare
înălţime din Scoţia, care îi conferă un gust uşor, catifelat şi dulce;
Clynelish, din partea de nord a Highlands, care atribuie blendului mai multă densitate şi note de fum şi Glendullan, un single
malt Speyside, care adaugă catifelare caldă, dulceaţă de malţ şi
note de fructe.

Istoric

www.ppd.com.ro

Recunoscut ca fiind „scotch-ul societăţii”, Black&White îşi are
originile în anii 1880. James Buchanan, un afacerist canadian cu
origini scoţiene, a realizat potenţialul imens al whisky-ul scoţian
pe piaţa din Anglia şi a creat propriul blend, pe care l-a denumit
simplu „The Buchanan’s Blend”. După ce a câştigat un contract
cu barul Camerei Comunelor din Marea Britanie, Buchanan
a schimbat denumirea în “House of Commons”, o dovadă a
geniului său în marketing. Însă datorită etichetei distincte în
culori alb-negru, publicul deseori numea acest blend “the black
and white whisky”, care a devenit şi numele său oficial. Ideea
siglei Black&White îi aparţine tot lui Buchanan. Mare iubitor de
animale, acesta a avut ideea celor doi terieri celebri care se
regăsesc şi astăzi pe sticlele de whisky, în timp ce se întorcea
de la o expoziţie canină.
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Caracteristici
White Horse este un scotch extraordinar, care conţine peste 40
de varietăţi de whisky din malţ şi cereale selectate de pe întreg
teritoriul Scoţiei. Printre aceste se regăsesc Talisker, cu iz dulce
de fum şi Linkwood, cu note de fructe. Însă caracterul dinstinctiv
şi delicat al lui White Horse este dat de Lagavulin, un single malt
din Islay. Aroma este echilibrată şi complexă, cu nuanţe de stejar,
fum şi malţ. Are un gust puternic de malţ, însă dulce şi plin de
fructe. Nota finală este de durată, complexă, cu tentă de stejar,
condimente şi vanilie.

Istoric
White Horse este un scotch creat în anul 1861 de către James
Logan Maki din Edinburgh. Scotch-ul poartă numele unui celebrul
han din acea perioadă, proprietatea familiei Maki. Numele hanului
la rândul său provine de la calul alb al reginei Maria a Angliei. 30
de ani mai târziu, Peter Maki, moştenitorul lui James, a înregistrat
oficial marca White Horse Distillers Limited. La scurt timp după
moartea acestuia în 1924, White Horse a fost primul whisky care
a renunţat la dopul de plută în favoarea dopului filetat, ceea ce
a dus la dublarea vânzărilor. În 2006, White Horse a câştigat
premiul blend-ul anului acordat de Jim Murray în ghidul său
„Whisky Bible”.
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Caracteristici
Haig spune povestea celui mai vechi whisky din lume. Conform legendei urbane, Robert Haig a fost cel care a înfiinţat
prima distilerie de whisky în anul 1655. Aproape 200 de ani
mai târziu, în anul 1824, unul dintre descendenţii săi, John
Haig, a construit distileria Cameron Bridge. De-a lungul timpului aceasta se dezvoltă constant şi produce sortimente de
cea mai bună calitate. În anul 1999, distileria este închisă
pentru a fi renovată, urmând să-şi deschidă din nou porţile în
anul 2000. Astăzi, Cameron Bridge are o capacitate de producţie anuală de peste 30 de milioane de litri. Brandul Haig
dăinuieşte prin gama de blended whisky Dimple, a cărei denumire este dată de forma unică a recipientelor care alcătuiesc colecţia. În compoziţia sortimentelor intră 30 de tipuri
de whisky single malt, printre care se numără şi malţuri cu
tradiţie, cum ar fi Glenkinchie şi Linkwood.

Istoric
HAIG SCOTCH WHISKY ofera o aroma cu note de iarba
proaspata si lamaie. Gustul lichidului este echilibrat si
usor de baut prezentand subtil o intepatura asemanatoare
piperului. Finisul condimentat este estompat de un vag iz de
fum. Este o bautura clasica, versatila si consistenta.
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Caracteristici
Aroma unică a blend-ului Bell’s provine de la unele dintre cele mai
fine tipuri de whisky din malţ din Scoţia, maturate în butoaie de
stejar selectate, pentru o aromă mai bogată. În centrul compoziţiei
se află trei tipuri de malţ speciale, dar complementare: malţul
bogat şi condimentat din distileria Blair Athol, Dufftown de o
prospeţime clasică şi Inchgower cu o notă distinctă de coastă.
Aroma originală Bell’s are trei componente cheie: fructe, nuci
şi condimente. Gustul este, pentru început, dulce, cu o anume
aciditate răcoroasă, care se dezvoltă în ghimbir călduros, o
aromă de fum în nota finală şi nuci în postgust.

Istoric
Istoria mărcii Bell’s se leagă de numele lui Arthur Bell, proprietarul
unui mic magazin din Perth, Scoţia, care vindea două dintre cele
mai preţioase mărfuri ale vremurilor: whisky şi ceai. Acesta a
văzut o oportunitate în amestecarea mai multor tipuri de whisky,
călătorind prin Scoţia în căutarea celor mai fine varietăţi. Alegând
numai whisky-uri maturate la perfecţie, el a creat un blend cu un
gust distinct, de cea mai bună calitate posibilă. Iniţial numele
Bell nu a apărut pe eticheta sticlei, Arthur considerând ca nu
avea nevoie de un brand pentru a-şi vinde whisky-ul de calitate.
Abia în 1904, după ce fiii săi au preluat afacerea, blend-ul a fost
denumit Arthur Bell & Sons Special Old Scotch Whisky. Bell’s
este astăzi cea mai vândută marcă de Blended Scotch din Marea
Britanie, câştigând şi numeroase premii de prestigiu.
www.ppd.com.ro
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Caracteristici
Creat pentru a celebra vizita Reginei Elisabeta si a Regelui George VI
al Angliei în Canada, Crown Royal are în componenta 50 de whiskyuri maturate în butoaie de stejar alb si în butoaie de bourbon. Este
un blend canadian clasic, cu un gust fin, bogat si echilibrat si
cu o istorie de peste 70 de ani. Sticla este învelita într-un
saculet mov, elegant, cu inscriptii aurii.
Are un parfum bogat si intens, cu note de vanilie
si fructe. Gustul sau este fin si cremos, arome
delicate de lemn de stejar, miere, caramel si
tonuri de vanile iti invaluiesc papilele gustative.
Ramai cu un gust echilibrat si delicat, durata este
medie. In pahar are o culoare auriu ambra.

Caracteristici
În anul 1939, Regele George al VI-lea si Regina
Elisabeta au fost primii monarhi care au vizitat
Canada, calatorind pâna în America cu barca si
traversând teritoriul acesteia cu trenul. Pentru a
sarbatori vizita regala, un antreprenor canadian ce
activa în industria de bauturi alcoolice a decis sa
creeze un whisky special pentru cuplul regal, pe care
sa îl ofere cadou acestora. Dupa aproximativ 600 de
încercari, a reusit sa creeze blendul perfect, pe care l-a
îmbuteliat într-un recipient din sticla slefuita, asezata la
rândul ei într-un saculet mov, brodat cu fir auriu. Numele sau era, desigur Crown Royal. Sortimentul era
unul extrem de catifelat si de sofisticat, alcatuit fiind din peste 50 de whiskyuri. Popularitatea blendului
a crescut rapid, devenind în scurt timp cel mai bine vândut whisky canadian. În anul 1960 sortimentul
paseste pentru prima data pe pamânt american, unde este foarte bine primit. Astazi Crown Royal respecta
aceleasi standarde care i-au adus celebritatea.
www.ppd.com.ro
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Caracteristici
Legendar. Unic. Johnnie Walker Blue Label este creat din cele
mai rare whisky-uri din întreaga Scoție, alese cu deosebită grijă
și combinate cu măiestrie. O adevărată operă de artă de culoarea
aurului vechi. Arome puternice se îmbină perfect cu note de
dulceață și iz plăcut de fructe. Prima înghiţitură de Blue Label te
răsplăteşte cu un gust catifelat, urmat de valuri de arome: alune,
miere, trandafir, cherry şi portocale. Pe măsură ce îl savurezi,
vei descoperi și alte secrete: fum aromat, mere coapte, lemn
de santal, tutun şi ciocolată. Totul culminând cu un final glorios,
condimentat, cu nuanțe de fum.

Istoric
Lansat în anul 1992, Johnnie Walker Blue Label celebrează
remarcabilul Old Highland Whisky din 1867, a cărui poveste l-a
purtat din cele patru colțuri ale Scoției în întreaga lume.
Pentru a recrea gustul original al amestecului produs de familia
Walker în primii ani, sunt combinate unele dintre cele mai rare
whisky-uri din malţ și din grâne, maturizate până la perfecțiune
în butoaiele lor. Câteva dintre distileriile care produc aceste
sortimente nici nu mai există.
Master Blender-ul caută și selectează cele mai deosebite butoaie
cu whisky încă din momentul distilării, pe care apoi le păstrează
până când ajung la apogeu, indiferent de durata necesară.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Blue Label
Servire
JW BLUE LABEL este o experienţă gustativă bogată şi
memorabilă, care reflectă excelenţa Master Blender-ului.
Pentru a aprecia pe deplin un whisky de asemenea putere şi
intensitate, se serveşte sec, după un ritual bine definit.
Mai întâi se bea puţină
apă rece care să cureţe
cerul gurii şi să ascută
simţurile. Paharul se
agită uşor, pentru ca
aromele sale intense
să se poată elibera.
Se admiră un moment
claritatea şi culoarea
aurie a whisky-ului,
iar apoi se ia prima
înghiţitură, care va
dezvălui o explozie de
arome.

Motive să alegi JW BLUE LABEL
• Este un amestec din cele mai rare, desăvârşite şi scumpe
whisky-uri din lume, maturate până la perfecţiunea calităţilor
lor.
• Numai 1 din 10.000 de butoaie de whisky din pivniţele
Johhnnie Walker are suficient caracter pentru a contribui la
gustul desăvârșit al lui Blue Label.
• A avea Johnnie Walker Blue Label garantează standardul
de calitate al punctelor de vânzare.
• Fiecare sticlă este numerotată individual și împachetată
manual într-o cutie căptușită cu mătase.
• Calitatea sa absolută i-a adus nu mai puțin de 32 de premii
de prestigiu în ultimii 20 de ani.
www.ppd.com.ro
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Johnnie Walker Aged 18

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Johnnie Walker Aged 18 este un amestec intens, delicat şi
uşor afumat, de whisky-uri din malţ şi cereale maturate până la
perfecţiune timp de minimum 18 ani. Influenţat de stilul puternic,
dulce şi elegant al single malturilor din Speyside, JW Aged 18
are o aromă bogată, misterioasă şi intensă, care îi răsplăteşte pe
toţi cei care nu se grăbesc să o savureze. Vei descoperi un gust
cerat, plin de fructe şi învăluit într-un fum subtil. O tentă uşoară
de migdale îmbogățește buchetul dulce şi perfect echilibrat.
Explozia de fructe bogate şi malţ este urmată de note de vanilie
cremoasă şi de o notă finală de durată, cu ecouri de portocale şi
fum.

Istoric
Încă de când au pus bazele afacerii lor, familia Walker şi
următoarele generaţii de Master Blenders au creat amestecuri
exclusive pentru directorii companiei şi pentru întruniri private
– whisky-uri desăvârşite care au fost degustate de un număr
restrâns de oameni, la ocazii speciale. Inspirat din această
tradiţie, Johnnie Walker Aged 18 este un whisky incredibil de
bogat şi aromat, creat pentru momentele cu adevărat speciale.
Pentru acest amestec sunt folosite un număr limitat de butoaie,
alese pe sprânceană datorită caracterului excepţional şi maturate
până la perfecţiune.
www.ppd.com.ro
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Johnnie Walker Aged 18
Servire
JW Aged 18 este un whisky care trebuie savurat departe de
agitaţia zilnică. Câteva cuburi de gheaţă şi puţină apă plată sau
minerală descătuşează calităţile excepţionale ale whisky-urilor
vibrante din compoziţia sa.
JW Aged 18,
Ginger & Apple
Toarnă într-un shaker 40ml de
Johnnie Walker Aged 18 şi 25ml
de suc din mere presate. Adaugă
câteva picături de lichior de ghimbir
şi puţin suc de lime. Agită şi toarnă
într-un pahar scurt pe care apoi
umple-l cu bere de ghimbir. În final
decorează cu frunze de mentă.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
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Whiskey
Bourbon
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Vodka
Gin
Rum
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Aperitif

Motive să alegi JW Aged 18
• Este creat din unele din cele mai preţioase butoaie de whisky
aflate în pivnițele Johnnie Walker.
• Whisky-urile din blend sunt maturate până la perfecţiune,
timp de cel puţin 18 ani.
• Este cel mai nou membru al familiei Johnnie Walker, inspirat
de o tradiţie îndelungată a blendurilor private şi exclusive.
• Este cel mai bogat şi rafinat blend de 18 ani produs vreodată
de Johnnie Walker.
• Este un tribut adus măiestriei dinastiei Walker în crearea
celor mai desăvârşite blenduri.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Gold Label Reserve

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Un amestec iscusit de varietăţi rare de whisky-uri din malţ creează
aroma opulentă a blend-ului Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Are o culoare aurie intensă, cu reflexe de aur vechi. Aroma este
amplă şi îndrăzneaţă, reflectând stilurile din Speyside şi Highland
şi prezintă note de fum specific insulelor.
Gold Label Reserve este un whisky cu atitudine, luxos şi
încântător, caracterizat de un echilibru delicat între fructe dulci şi
o tentă cremoasă distinctă. Gustul evoluează în tonuri adânci de
miere, urmate în final de valuri persistente de lemn, fructe şi fum
uşor şi dulce, specific coastei de vest.

Istoric
Când John Walker a pus bazele afacerii familiei în 1820, el a
început o tradiţie în amestecul whisky-urilor care continuă şi
în zilele noastre. Măiestria sa a fost transmisă din generaţie în
generaţie, Gold Label Reserve fiind astăzi o dovadă a aproape
două secole de excelenţă în crearea whisky-ului blended. Este
creat din butoaie premiate, alese personal de Master Blender şi
maturate la perfecţiune. Numele său este un omagiu adus unui
single malt folosit în blend, mai precis Clynelish, a cărui sursă
de apă provine din locul unde a fost descoperit aur pentru prima
dată în Scoţia în anii 1800. De altfel, Clynelish a fost considerat
în trecut drept cel mai scump dintre toate whisky-urile scoţiene.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Gold Label Reserve
Servire
Puține whisky-uri oferă o experiență atât de intensă precum
Gold Label Reserve. Pentru a savura din plin valurile de arome,
se recomandă a se consuma simplu într-un pahar răcit, după ce
whisky-ul a stat la rece timp de 24 de ore.
Johnnie Walker
Gold Ice
Adaugă într-un pahar
scurt cuburi de gheaţă
şi toarnă 30ml de
Gold Label Reserve.
Amestecă şi decorează
cu o felie de portocală.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
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Motive să alegi
JW GOLD LABEL RESERVE
• Este un amestec special de whisky-uri, creat de Master
Blender-ul actual al dinastiei Johnnie Walker.
• Conține unul dintre cele mai scumpe whisky-uri scoţiene,
single malt-ul Clynelish.
• Whisky-urile din blend sunt selectate cu cea mai mare grijă
din rezerve speciale şi maturate până la perfecţie.
• Sărbătoreşte o tradiţie de aproape 200 de ani de expertiză
în amestecul whisky-urilor.
• Este un whisky autentic, versatil, cu atitudine, creat dintr-o
paletă inegalabilă.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Green Label

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
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Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
JOHNNIE WALKER® GREEN LABEL ™ oferă consumatorilor o
experiență extraordinara, unica si diferită prin degustarea acestui
whisky de malț, fiind ocazia ideală de a demonstra uimitorul spirit
artizanal al specialistilor, în selectarea și amestecarea malțurilor
simple pentru a darui un profil bogat de aromă, multidimensional
și echilibrat.
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL este creat dintr-o paletă
bogata de malțuri: Speyside, Highland, Lowland și Island,
maturată timp de cel puțin 15 ani, oferind intregul caracter al
unui whisky unic de malț, dar cu o profunzime mai mare și o
experiență vasta de aromă, ce poarta semnatura a patru mari
distilerii: Talisker, Linkwood, Cragganmore si Caol Ila.
Profilul unic de aromă al lui JOHNNIE WALKER GREEN
LABEL este rezultatul unei echilibrări atente a patru stiluri cheie,
reprezentate de Talisker ™, Linkwood ™, Cragganmore ™ și
Caol Ila ™.
Arome intense de iarbă tăiată și fructe proaspete, piper, vanilie
profundă și lemn de santal, completate de o usoara nota afumata,
ce daruiesc o adâncime de caracter care nu este posibilă decât
dintr-un singur whisky de malț.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Green Label
Servire
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL se bucură de cea mai bună
calitate atunci cand este servit cu cuburi de gheață.

Despre noi
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Whisky
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Motive să alegi JW GREEN LABEL
• Nr 1 Scotck whisky din lume (IWSR 2016)
• Un numar record de premii castigate
• Amestecul unic de malturi
• Maturarea extraordinara timp de 15 ani
• Implicarea artizanala meticuloasa
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DIAGEO

Johnnie Walker
Double Black

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
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Whisky
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Whiskey
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Whiskey
Vodka
Gin
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Caracteristici
Johnnie Walker Double Black se distinge prin mixul extrem de
interesant dintre bogăția de gusturi și arome de malț a whiskyului Black Label și accentul afumat al butoaielor în care este
învechit. Degajă adieri afumate dar sunt foarte prezente și note
de vanilie, citrice, malț și o anume senzație de sos de barbecue.
Gustul este foarte cremos și cu un miez de malț perfect îmbietor.
Un aspect puternic de dulceata cremoasa, note de fum și lemn
fraged, unt sărat și boabe de cereale. Finișul este foarte lung, cu
note de malț, dulciuri fierte, piper negru și fum rece.

Istoric
Cu o istorie de peste un secol, JW Black Label este unul dintre
primele şi cele mai premiate blenduri de whisky din lume. Originile
lui datează din anul 1857 când Alexander, fiul lui John Walker,
a realizat potenţialul imens al blend-ului tatălui său şi a lansat
„Old Highland Whisky”, precursorul lui Black Label. Era al doilea
whisky din dinastia Johnnie Walker. Fiii acestuia au continuat la
rândul lor tradiţia familiei şi au perfecţionat reţeta originală. În
anul 1909 a apărut pentru prima dată denumirea „Black Label”
pe sticla cu formă pătrată.
www.ppd.com.ro
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Johnnie Walker Double Black
Servire
Pentru a savura diferitele valuri de arome ale lui Black Label,
se recomandă a fi servit cu gheaţă sau adăugând puţină apă
plată sau minerală. Poţi experimenta calităţile sale unice şi în
combinaţie cu suc de ghimbir sau cu băuturi răcoritoare.
Double
Black Highball
Într-un pahar înalt, se toarnă
whisky-ul și apă minerală
peste cuburile de gheață. Se
amestecă ușor și se asortează
cu o felie de lămâie.
Rețetă:
50ml Johnnie Walker® Double
Black™ Scotch completam cu apa
minerala si garnisim cu coaja de
lamaie.

Despre noi
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Whisky
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Whisky
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Motive să alegi JW DOUBLE BLACK
• Este capodopera Master Blender-ului de la casa Walker.
• Conţine peste 40 de varietăţi de whisky atent selecţionate.
• Cel mai „nou” whisky din amestec are o vechime de 12 ani.
• Are acelaşi gust bogat şi intens astăzi precum în perioada în
care era produs de fiul şi nepotul lui John Walker.
• A câştigat nu mai puţin de 40 de premii internaţionale pentru
calitate în ultimii 16 ani.
www.ppd.com.ro
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DIAGEO

Johnnie Walker Black Label

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
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Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
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Vodka

Caracteristici
Johnnie Walker Black Label este un blended whisky enigmatic
şi interesant de descoperit. Fiecare picătură de Black Label pe
care o savurezi a fost creată din whisky-uri maturate, fiecare în
parte, timp de minimum 12 ani. Te seduce printr-o culoare auriu
intens, cu reflexe portocalii şi printr-o miriadă de arome care se
dezvăluie în mai multe valuri. Mai întâi, îţi lasă o impresie de
bogăţie mătăsoasă; apoi aromele principale intense de fructe
lasă loc nuanţelor aspre de turbă, urmate de tonuri de aromă
complementare, de vanilie dulce şi stafide. Nota finală este lungă,
întunecată şi dominată de malţ.

Istoric
Cu o istorie de peste un secol, JW Black Label este unul dintre
primele şi cele mai premiate blenduri de whisky din lume. Originile
lui datează din anul 1857 când Alexander, fiul lui John Walker,
a realizat potenţialul imens al blend-ului tatălui său şi a lansat
„Old Highland Whisky”, precursorul lui Black Label. Era al doilea
whisky din dinastia Johnnie Walker. Fiii acestuia au continuat la
rândul lor tradiţia familiei şi au perfecţionat reţeta originală. În
anul 1909 a apărut pentru prima dată denumirea „Black Label”
pe sticla cu formă pătrată.
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Johnnie Walker Black Label
Servire
Pentru a savura diferitele
valuri de arome ale
lui Black Label,
se recomandă a
fi servit cu gheaţă
sau adăugând puţină
apă plată sau minerală.
Poţi experimenta calităţile
sale unice şi în combinaţie
cu suc de ghimbir sau cu
băuturi răcoritoare.
Johnnie Soda
Toarna 50ml de Johnnie
Walker Black Label intr-un
pahar inalt plin de cuburi
mari de gheata, adauga apa
minerala si decoreaza cu
lamaie.
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Motive să alegi JW BLACK LABEL
• Este capodopera Master Blender-ului de la casa Walker.
• Conţine peste 40 de varietăţi de whisky atent selecţionate.
• Cel mai „nou” whisky din amestec are o vechime de 12 ani.
• Are acelaşi gust bogat şi intens astăzi precum în perioada în
care era produs de fiul şi nepotul lui John Walker.
• A câştigat nu mai puţin de 40 de premii internaţionale pentru
calitate în ultimii 16 ani.
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Despre noi

DIAGEO

Johnnie Walker Swing

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky

Caracteristici
Numele acestui sortiment este inspirat de mişcarea
de balansare pe care sticla o face atunci când este
împinsă uşor. Este fără doar şi poate un obiect de
colecţie, lansat în anul 1932. Cu un parfum proaspăt
şi gust îmbietor de fructe, Johnnie Walker Swing
este un sortiment mai rar şi mai puţin cunoscut, se
gaseste in magazinele specializate si in duty-free.

Istoric
Johnnie Walker Swing a aparut in “epoca de aur” a
calatoriilor, in 1932. Produsul insotea pasagerii din
inalta societate imbarcati la bordul navelor de lux.
A fost ideea geniala care a incununat o lunga
si ilustra cariera a lui Sir Alexander Walker,
stranepotul lui Johnnie Walker. Fiind intr-un
voiaj pe Atlantic, el a observat ca valurile
faceau sa se miste nava si odata cu
aceasta si sticlele din bar. Miscarea
acestora era insa haotica. El si-a
notat aceste lucruri si de aici a
plecat si ideea de a creea o sticla
care sa se balanseze inainte si
inapoi in sincron cu valurile apei
si cu miscarea navei.
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Dimple

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Dimple iese în evidenţă prin gustul său unic, definit de trei arome:
cafea moca, mango şi mix de alune. Pentru a obţine acest
gust, blend-ul este creat din malt-uri mai puţin cunoscute din
Lowlands şi Speyside, precum Glenkinchie şi Glenlossie, fiecare
având o vechime de minim 15 ani. Rezultatul este un whisky
bogat şi delicat, de culoarea chihlimbarului. Aroma este perfect
echilibrată, nefiind dominată de nici unul din malt-urile din
blend. Maturarea în butoaie de sherry îmbogăţeşte whiskyul, oferindu-i un caracter uşor şi plăcut.

Istoric
Povestea Dimple este legată de destinul unei familii
renumite din Scoţia, Haig, care are în prezent peste
350 de ani de experienţă în distilarea whisky-ului
de calitate. Este considerată prima familie care s-a
ocupat cu distilarea în Scoţia şi este responsabilă
pentru numeroase inovaţii în producţia de whisky. La
începutul anilor 1890, John Haig & Co. a creat pentru
prima dată blend-ul Dimple, denumit astfel abia în 1906
datorită sticlei cu un design special. Triunghiulară şi cu
feţele adâncite, sticla era îmbrăcată într-o plasă de sârmă,
devenind în scurt timp faimoasă în întreaga lume. O sticlă unică
pentru un whisky care nu are egal, premiat cu patru mandate
regale secolul trecut.
www.ppd.com.ro
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Dimple

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Datorită aromei bogate, plină de fructe, Dimple este perfect
pentru a fi savurat simplu, diluat cu apă sau mixat în cocktailuri.
Rob Roy
Amestecă bine într-un shaker
50 ml de Dimple, 20 ml de
vermouth dulce şi 2 picături
de bitter Angostura. Apoi
toarnă într-un pahar pentru
cocktailuri şi decorează cu o
cireaşă maraschino.
Godfather
Rafinat şi simplu de preparat.
Umple un pahar scurt cu
gheaţă şi adaugă 40ml Dimple
şi 20ml amaretto. Amestecă
încet şi savurează.
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Motive să alegi DIMPLE
• Este creat de familia cu cea mai mare tradiţie în distilarea
whisky-ului în Scoţia.
• Are un gust bogat, distinctiv prin 3 arome dominante: cafea
moca, mango şi mix de alune.
• Whisky-urile din blend au o vechime de minim 15 ani.
• Are o sticlă cu un design unic, introdusă în 1893 şi faimoasă
în toată lumea.
• A fost premiat cu aur la Competiţia Internaţională a Vinurilor
şi Băuturilor Alcoolice.
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Talisker

Despre noi
Standard
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Whiskey
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Whiskey
Vodka

Caracteristici
Talisker este un single malt clasic marin de o forţă incredibilă, cu
o vechime de 10 ani. Odată turnat în pahar, trebuie lăsat câteva
secunde să respire. După ce îi admiri culoarea aurie, poţi savura
în voie aromele de turbă, sare şi alge, tipice pentru un whisky
distilat în bătaia valurilor. Este frumos echilibrat de adieri de fructe
ca pere, lămâi şi portocale, puțină scorțișoară și o aluzie discretă
de vanilie. Se remarcă printr-o explozie de piper, specialitatea
casei Talisker. Vei simți senzații de caramel, corpolența whiskyului fiind surprinzător de cremoasă pentru o licoare relativ tânără,
iar finalul e condimentat, mult mai aspru și mai lung decât te-ai
fi așteptat.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Talisker Storm

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Lansat la începutul anului 2013, Talisker Storm are toate
caracteristicile calde, fumoase și piperate pe care le iubim cu
toții în Talisker 10yo - dar au fost prezentate într-o notă, cu mai
mult fum, mai multe mirodenii și o explozie de arome mai ampla
decât oricând.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Talisker 25yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Maturat timp de 25 de ani, mai mult decât perioada medie de
maturare a whisky-urilor, Talisker 25 Ani această licoare pur şi
simplu aristocratică este genul de băutură care trebuie savurată
în tihnă şi apreciată picătură cu picătură.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Cardhu

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Cardhu este un single malt autentic şi tipic din
Speyside. Învechit timp de 12 ani în butoaie de stejar
special selectate, whisky-ul are un stil plăcut, catifelat
şi elegant, care provoacă plăcere tuturor celor care
vor să evadeze din cotidian. Are un parfum puternic,
intrigant si ispititor, cu aluzii de iarbă neagră, rășină
și miere. În spate se pot recunoaşte urme de lemn
şi fum. Culoarea sa este aurie, asemănătoarea cu
mierea, iar textura plăcută. Are un gust bine echilibrat,
plăcut, dulce şi proaspăt la început, apoi din ce în ce
mai sec. Gustul de final este atractiv, uscat, cu note
de fum dulce.

Istoric
Începând cu anul 1811, John Cumming distila ilegal
whisky pe cursul râului Spey, împreună cu soţia sa
Helen. Se presupune că soţia sa a distilat primul
galon de Cardhu, singurul whisky din malţ creat de
o femeie. Abia în anul 1824 John a reuşit să obţină o
licență pentru distilare, whisky-urile Cardhu devenind
în scurt timp faimoase în toată Scoţia. Atât de faimoase
încât prima distilerie cumpărată de către compania
Johnnie Walker & Sons în anul 1893 a fost tocmai
cea a familiei Cumming. În acel moment distileria era
condusă de Elisabeth Cummings, nora lui Helen, cele
două contribuind la creşterea renumelui distilatorilor
de sex feminin, foarte puţini de altfel în Scoţia.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Cardhu Gold Reserve

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Sortimentul Gold Reserve a fost maturat în butoaie de
stejar rumenit, de unde şi accentele de măr caramelizat.
Perioada de maturare nu este menţionată, însă aroma
puţin mai fructată şi mai intensă diferenţiază uşor
acest whisky de varianta standard de 12 ani.

Istoric
Începând cu anul 1811, John Cumming distila ilegal
whisky pe cursul râului Spey, împreună cu soţia sa
Helen. Se presupune că soţia sa a distilat primul
galon de Cardhu, singurul whisky din malţ creat de
o femeie. Abia în anul 1824 John a reuşit să obţină o
licență pentru distilare, whisky-urile Cardhu devenind
în scurt timp faimoase în toată Scoţia. Atât de faimoase
încât prima distilerie cumpărată de către compania
Johnnie Walker & Sons în anul 1893 a fost tocmai
cea a familiei Cumming. În acel moment distileria era
condusă de Elisabeth Cummings, nora lui Helen, cele
două contribuind la creşterea renumelui distilatorilor
de sex feminin, foarte puţini de altfel în Scoţia.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

OBAN 14yo

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Oban 14 ani este un single malţ elegant, clasic, care provine din vestul
regiunii Highland. Caracterul expresiv şi paleta aromatică bogată,
dominată de fructe, conturează o personalitate destul de complexă
pentru un whisky tânăr. Buchetul oglindeşte perfect spiritul rafinat al
distileriei Oban, iar notele uşor sărate conferă un aer curat sortimentului
scoţian, echilibrându-l. Sortimentul poate fi savurat simplu, cu gheaţă
sau cu un strop de apă, care deschide arome bogate de fructe. Lichidul
prezinta note dulci de budincă de caramel, vanilie şi pudră de cacao,
completate de accente lemnoase. Un strop de apă evidenţiază arome
de mere şi pere zemoase. Arome intense de ciocolată de casă, pudră
de cacao, fructe uscate, pere şi mere. Persistent, dominat de note de
nuci, ciocolată, coajă de lămâie şi un strop de sare. Ambră, cu reflexii
aurii.

Istoric
Distileria Oban este punctul de frontieră între vestul regiunii Highland şi
zona insulară, locul de întâlnire dintre mare şi uscat. Locaţia este una
izolată. Distileria a fost înfiinţată de John şi Hugh Stevenson în anul
1794 şi se numără printre cele mai vechi distilerii licenţiate încă active
din Scoţia. Oban este şi una dintre cele mai mici distilerii de whisky, fiind
a doua cea mai mică din portofoliul Diageo, după Royal Lochnagar.
Cei care au condus de-a lungul timpului distileria au îmbrăţişat tradiţia
ospitalieră şi activităţile civice, valori care nu se regăsesc doar în
ordinea de zi a distileriei, ci sunt specifice oraşului. Sortimentul etalon
al gamei este cel de 14 ani, care reprezintă West Highlands în colecţia
Diageo’s Classic Malt încă din 1987. Un alt sortiment de seamă este
Oban Distiller’s Edition Montilla Fino, un whisky sofisticat şi expresiv,
extrem de apreciat de cunoscători şi experţi.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Royal Lochnagar 12yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Un favorit al reginei Victoria si al printului Albert, fiind situat
convenabil in apropierea Castelului Balmoral. Royal Lochnagar a
fost initial unul dintre ingredientele cheie ale lui VAT69 insa acum
cea mai mare parte a productiei este pentru single malts.

Istoric
Distileria Lochnagar a fost construita in 1826 de catre James
Robertson pe latura nordica a raului Dee in apropiere de muntele
Lochnagar. In 1841, distileria a ars pana la temelii. Se crede ca
focul a fost starnit de competitorii lui Robertson din acea vreme. In
1845 distileria a fost reconstruita pe latura sudica a raului de catre
John Begg. In 1848, distileria a fost vizitata de Regina Victoria
insasi la invitatia lansata de Begg. Deoarece a fost impresionata,
regina a permis distileriei sa foloseasca termenul de “Royal” in
denumirea whisky-ului. De-a lungul timpului distileria a mai fost
inchisa si redeschisa de mai multe ori, trecand prin reparatii
sau reconstructii. Cu toate astea, se pastreaza caracteristicile
traditionale de productie a whisky-ului.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Lagavulin

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Originar din Islay, Lagavulin îşi formează caracterul în această
insulă predominată de turbă din Scoţia, unde nimic nu se face în
grabă. Este cazul şi pentru acest single malt care, înainte de a
fi îmbuteliat, petrece 16 ani lungi pentru maturare în butoaie de
stejar. Lagavulin este intens, cu o culoare aurie pătrunzătoare.
Prezintă note bogate de turbă cu iod şi plante de mare şi un gust
uşor dulceag, cu arome dulci şi sărate. Fumul uscat de turbă
conferă o puternică dulceaţă fină urmată de salinitatea apei de
mare cu note lemnoase. Gustul de final este prelung, elegant,
regăsindu-se turba şi salinitatea apei de mare.

Istoric
În limba galică Laggan Mhouillin înseamnă „groapa de lângă
moară”. Acolo, într-un loc ferit şi mai degrabă sălbatic din Islay,
a început în secolul 18 distilarea ilegală a whiskyului care va
deveni Lagavulin. Abia în 1816, John Johnston a fondat ceea ce
este astăzi una dintre cele mai importante distilerii din Scoţia,
folosind cu acceptul coroanei britanice numele de Lagavulin.
Whisky-ul este produs cu maximă atenție la detalii și la cele mai
înalte standarde posibile. Fermentarea îndelungată, cea mai
înceată distilare a unui malt din Islay şi maturarea timp de 16 ani
în butoaie de stejar dezvoltă caracterul său intens şi bogat ce i-a
adus nenumărate medalii de aur la competiţiile internaţionale.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Clynelish

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Odată turnat în pahar, vei admira culoarea aurului galben a
single malt-ului Clynelish. Are o aromă cerată şi uşoară, cu note
de flori şi zahăr brun, precum si un gust plăcut şi cremos, care
lasă o senzaţie proaspătă de fructe. Clynelish este mai apropiat
de stilul insular decât celelalte malt-uri din interiorul Irlandei,
combinând perfect caracterul pregnant marin cu nuanţe florale
delicate. Corpolenţa lui este fermă, uşoară spre medie, iar finalul
uscat, puţin sărat şi uşor amar.

Istoric
Distileria Clynelish este una dintre cele mai vechi distilerii din
Scoţia. A fost fondată special pentru producţia de whisky din
malţ în anul 1819 de către marchizul de Stafford. Situată pe
ţărmurile estice ale Highlands, este ,de asemenea, una dintre
cele mai îndepărtate şi nordice distilerii din Scoția. Clynelish a
câştigat de-a lungul timpului o reputaţie pentru calitatea whiskyului produs, obţinând cel mai ridicat preţ al unui single Scotch.
Între anii 1967 şi 1968 a fost construită o nouă distilerie, circa de
trei ori mai mare decât cea originală. Aceasta a păstrat aceeaşi
sursă de alimentare cu apă, iar stocarea whiskyului se face şi
astăzi în butoaie din lemn de stejar pentru a garanta caracterul
autentic Clynelish.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Caol Ila

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Având o vechime de 12 ani, Caol Ila este apreciat de cunoscătorii
de malt din Islay. Iniţial dulce, originea sa se face cunoscută
prin gustul caracteristic de malţ afumat, un gust nu atât de
greu precum alte whisky-uri din regiune, dar ascuţit şi rafinat.
Are o aromă proaspătă şi apetisantă, cu uşoare note de fum şi
citrice. Adăugând puţină apă va descătuşa uleiul de migdale. Te
surprinde prin note de fructe proaspete, ulei de măsline şi, spre
final, cu petale de trandafir uscate. Dulce şi uşor la început, îţi
oferă o senzaţie de catifelare plăcută şi un post gust afumat,
persistent şi la fel de dulce.

Istoric
Situată într-un golf ascuns lângă Port Askaig, distileria Caol Ila
îşi trimite whisky-ul pe mare prin strâmtoarea dintre Islay şi Jura
de peste 100 de ani. Numele whisky-ului reprezintă derivatul
în galeză pentru expresia “Sound of Islay”, făcând referinţă
la locaţia distileriei. Aceasta a fost construită în 1846 de către
Hector Henderson şi apoi reconstruită în 1972 pentru mărirea
capacităţii. Noile alambicuri recreează întocmai modelul original,
asigurându-se astfel că gustul unic al lui Caol Ila rămâne
neschimbat.
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Prețuri

Single Malt Whisky
DIAGEO

Dalwhinnie 15yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Dalwhinnie 15 ani este un sortiment uşor de băut, potrivit
pentru a face cunoştinţă novicilor cu fascinanta lume a single
malt-ului. Caracterul elegant şi profilul aromatic fructat al
sortimentului conturează o personalitate clasică, motiv pentru
care băutura poate fi savurată cu orice ocazie. Sortimentul
este foarte echilibrat şi armonios şi se potriveşte perfect
alături de o porţie de crème brûlée. Producătorii recomandă
savurarea sa simplă, fără gheaţă sau apă. Pentru cei care
preferă băuturile sofisticate, e bine de ştiut că Dalwhinnie 15
ani creează o bază excelentă pentru cocktailuri.

Istoric
Dalwhinnie este una dintre distileriile scoţiene localizate la
cea mai mare altitudine. Această locaţie izolată a fost aleasă
datorită turbei care se găseşte din abundenţă aici, datorită
purităţii apei şi a proximităţii de calea ferată care străbate
zona Highland şi asigură un transport uşor al mărfurilor.
Distileria a fost fondată spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Sortimentele Dalwhinnie pot fi descrise ca fiind o combinaţie
irezistibilă de profunzime şi delicateţe: prea impunătoare
pentru a fi savurate doar ca aperitiv şi prea discrete pentru
a fi considerate aspre. Acestea completează foarte bine
deserturile pe bază de ciocolată, mai ales dacă sunt servite
reci. Astăzi, Dalwhinnie aparţine companiei Diageo şi a fost
inclus în gama Classic Malts. Sortimentul Distillers Edition,
maturat în butoaie de sherry Oloroso, precum şi celelalte
sortimente Diageo’s Special Releases au fost primite foarte
bine de public, demonstrând tuturor că un whisky de calitate
îmbătrâneşte frumos.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Glen Elgin

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Glen Elgin este un single malt tipic pentru Speyside,
având o culoare aurie plină şi un buchet complex şi
aromat. Aroma este dulce, densă, cu note de migdale
sau marţipan şi urme de cherestea, fum şi pere
proaspete. Catifelat şi bogat, are un gust îmbietor de
fructe şi portocale, mai întâi dulce, apoi sec şi puţin
acid, dar bine echilibrat. Finalul este de asemenea
echilibrat şi sec.

Istoric
Glen Elgin este una dintre ultimele distilerii “de modă
veche” rămase în Scoţia care păstrează metodele
tradiţionale de fabricare a whisky-ului, inclusiv panouri
din lemn pentru spălat şi tot mai rar întâlnitele butoaie
speciale. Construită în anul 1898 de către renumitul
arhitect de distilerii Charles Doig, aceasta este situată
în inima Speyside-ului. Locaţia a fost aleasă special
datorită accesului facil la apă. Întreaga energie
necesară producţiei era furnizată printr-o turbină de
apă, astfel încât, până în anul 1950, distileria nu a avut
nevoie de electricitate.
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Prețuri

Single Malt Whisky

Glen Grant

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Single malt-urile Glen Grant sunt faimoase printre cunoscători
pentru echilibrul perfect dintre intensitate şi delicateţe, caracter
dobândit în alambicurile înalte şi subţiri în care sunt distilate,
unice în lume.
The Major’s Reserve are o vechime de 5 ani şi este cel
mai proaspăt şi uşor single malt din gama Glen Grant. Prezintă
o culoare deschisă, aurie şi un buchet uşor sec, cu note delicate
de fructe şi o tentă de condimente.
Glen Grant 10 yo adună în aroma sa o întreagă livadă
de fructe bine coapte. Este un single malt intens şi elegant, cu
aromă de nuci şi o culoare aurie bogată. Gustul final este uşor şi
persistent, cu note de migdale.
Glen Grant 16 yo este un single malt scoțian puternic și
rafinat, învechit în butoaie speciale Bourbon. Răspândește un
buchet intens, plin de arome.

Istoric
Distileria Glen Grant a fost fondată în anul 1840, de către doi
foşti distilatori ilegali, John şi James Grant. 32 de ani mai târziu,
tânărul James Grant “The Major” moştenea afacerea de la tatăl şi
unchiul său. Acesta a devenit cunoscut pentru spiritul său inovator
şi curajul de a adopta idei noi, Glen Grant fiind prima distilerie
care a adoptat curentul electric. De asemenea “The Major” a
inventat alambicurile înalte şi subţiri care definesc calităţile unice
ale whisky-ului Glen Grant şi în zilele noastre: aroma proaspătă
de malţ şi culoarea limpede. În momentul morţii lui James în
1931, distileria devenise una dintre cele mai renumite din lume.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

The Singleton of Dufftown

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
The Singleton of Dufftown este un single malt din Speyside
perfect echilibrat, bogat şi cu un gust excepţional. Are o vechime
de 12 ani şi o culoare auriu intens, cu nuanţe de mahon. În primul
val de arome domină notele de lemn şi alune, urmate de fructe
abundente, precum măr copt şi curmale uscate şi parfum de
lemn dulce. În ceea ce priveşte gustul, impresia iniţială de alune
dulci şi crocante lasă locul bogăţiei de fructe specifice malturilor
din Speyside. Te cucereşte prin dulceaţa moderată şi aluziile de
coacăze negre, zahăr brun şi cafea espresso. Corpul uşor şi
echilibrat continuă cu un postgust mediu spre lung, elegant,
cu nuanţe târzii de alune. In concordanță cu eticheta roșie,
Singleton of Dufftown Tailfire este o expresie încărcată
de fructe, cu o mare parte a whisky-ului provenit din butoaie
europene de Sherry.

Istoric
Distilat începând cu anul 1896, Singleton foloseşte o apă atât
de pură, încât legenda spune că distileriile rivale au încercat să
modifice cursul apei. Nu este de mirare, ţinând cont că delicateţea
excepţională a single malt-ului se datorează în parte calităţilor rar
întâlnite ale apei utilizate şi astăzi în procesul de distilare. The
Singleton of Dufftown a apărut din dorinţa de a crea un single malt
cu un gust desăvârşit. Pentru obţinerea sa se acordă o atenţie
deosebită fiecărui detaliu din procesul de fabricare - alegerea
ingredientelor, fermentarea, distilarea, selecţia butoaielor şi
maturarea. Pe eticheta sticlei cu formă unică este reprezentat
un somon în aer în lunga sa călătorie în amonte, un simbol al
măiestrei naturii şi al evoluţiei.
www.ppd.com.ro
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Single Malt Whisky
DIAGEO

Glenkinchie

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Glenkinchie este un single malt scoțian din zona Edinburgh,
învechit timp de 12 ani în butoaie speciale. În fiecare pahar ni
se dezvăluie un spirit tânăr, dinamic, cu multă poftă de viață.
Glenkinchie degajă un parfum ușor cu arome de vanilie, citrice
și flori sălbatice și are un gust cu note ușoare de alune și cereale
proaspete, împreună aducând o tentă de prospeţime. Finalul
este suprinzător de cald, sec, cu o ușoară impresie de picant și
afumat.

Istoric
Fondată la 1825 de frații George și John Rate, în Pencaitland,
lângă Edinburgh, a fost reconstruită la sfârșitul secolului al XIXlea ca o distilerie model, de către o asociație de negustori și
producători de whisky din zonă. Restaurarea distileriei, ultima
din cele 5 păstrate din Lowland, a durat mai bine de zece ani dar
și astăzi admirăm același stil victorian impresionant, clădirile din
celebra cărămidă roșie, casele pentru muncitori și aerul aparte
al covorului de iarbă care împrejmuiește locul, si chiar și un mic
muzeu al vechii instalații de distilare.
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Irish Whiskey

Despre noi
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Prețuri

Irish Whiskey

Bushmills

Despre noi
Standard
Whisky

Casa Cuervo

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
De patru secole, Bushmills reprezintă arta de a produce whiskey
irlandez transmisă din generaţie în generaţie. Fiecare picătură
de Bushmills este triplu distilată, în cantităţi mici, pentru a obţine
un gust bogat şi rafinat. Dar ceea ce îi oferă caracterul deosebit
este metoda tradiţională de producere, 100% manuală.
Bushmills Original se păstrează la maturat în butoaie de
stejar american și are note catifelate și delicate de fructe și miere,
precum și o aromă de citrice proaspete.
Bushmills Black Bush are o concentrație de 80% single
malt whiskey şi un gust cu note de ciocolată, condimente și fructe.

Istoric
În anul 1608 Regele James I îi acordă o licență lui Sir Thomas
Phillips, pentru a distila “Acqua Vitae”, în regiunea Bushmills.
Distileria Old Bushmills devine marcă înregistrată în anul 1784,
sub numele de Old Still. Urmează “anii de aur” ai celebrului
whiskey din malț, acesta câștigând numeroase premii la
competițiile internaționale de băuturi spirtoase, inclusiv medalia
de aur a whiskey-ului, la expoziția de la Paris din anul 1889.
După cel de-al Doilea Război mondial, Bushmills devine tot mai
popular, exporturile către SUA fiind foarte dese.
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Irish Whiskey

Bushmills

Despre noi
Standard
Whisky

Casa Cuervo

Servire
Bushmills se servește sec, cu 3 cuburi de gheață într-un pahar
scund, adăugând puțină apă plată sau minerală, în funcție de
preferințe.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Irish Coffee
Toarnă 100ml de cafea
fierbinte îndulcită, întrun pahar călduț. Adăugă
40ml de Bushmills și un topping
de frișcă.

Bourbon
Whiskey

Irish Cobbler
Amesteca intr-un shaker 45ml de
Bushmills, 15ml de lichior sherry, o
lingurita de sirop de miere si 20ml suc
de lamaie. Se serveste intr-un pahar de
cocktail racit in prealabil si se decoreaza
cu portocala.

Rum

Vodka
Gin

Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi BUSHMILLS
• Old Bushmills este cea mai veche distilerie în funcțiune din
Irlanda.
• Este produs manual, în cazane mici, pentru a obține
perfecțiune și calitate.
• Vreme de peste patru secole, rețeta sa a fost transmisă din
generație în generație.
• Este un whiskey impresionant, destinat cunoscătorilor.
• Fermentarea şi distilarea malțului, obținerea de amestecuri
și îmbutelierea se efectuează sub același acoperiș, ceea ce
asigură calitatea produsului finit.
www.ppd.com.ro
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Bourbon Whiskey
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Bourbon Whiskey

Wild Turkey

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Wild Turkey 81 este cel mai nou membru al familiei Wild Turkey,
un amestec din bourbon-uri vechi de 6, 7 şi 8 ani. Este distilat din
porumb şi o proporţie mai mare de secară, aşa cum cere tradiţia
distileriei din Kentucky. Are o culoare bogată, de chihlimbar şi un
parfum plin de fructe şi caramel. În spate se poate detecta o notă
subtilă de stejar. Corpolenţa este uşoară, iar gustul complex,
destul de dulce, cu arome solide de caramel, vanilie şi pere.
Aroma finală este lungă, bogată în note de mirodenii şi stejar. Wild
Turkey 101 are o aromă bogată datorată standardelor excelente
de producţie. Notele de caramel și vanilie sunt completate de
arome fine de miere și portocale. Nota finală este pregnantă,
puternică, dar În același timp fină. Rafinamentul unui bourbon de
calitate precum Wild Turkey 101 este dat de savoarea celor mai
bune arome.

Istoric
Nu poţi separa istoria Wild Turkey de cea a bourbon-ului, care
a fost distilat pentru prima dată de pastorul Elijah Craig în 1789,
din porumb, secară şi orz. 80 de ani mai târziu apărea distileria
familiei Ripy în Lawrencenburg, Kentucky, pe un deal cunoscut
acum drept Wild Turkey Hill. Numele Wild Turkey a apărut în
1940, după ce Thomas McCarthy, un angajat al distileriei, a adus
la o vânătoare de curcani sălbatici mostre de bourbon pentru a
savura alături de prietenii săi. Aceştia au fost foarte impresionaţi
de gustul whisky-ului şi anul următor l-au rugat să mai aducă din
acel „Wild Turkey Bourbon”. McCarthy a preluat acest nume şi
l-a transformat într-un brand legendar.
www.ppd.com.ro
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Bourbon Whiskey

Wild Turkey

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Wild Turkey 81 este remarcabil servit simplu cu gheaţă, însă străluceşte
cu adevărat în cocktailuri, păstrându-şi întotdeauna aceleaşi arome
puternice.
The Old Fashioned 81
Pune intr-un pahar de mixing 40ml de Wild Turkey 81, 15ml sirop de
zahar, 4 picaturi de Angostura. Amesteca bine si toarna continutul
intr-un pahar scurt in care ai pus in
prealabil un cub mare de gheata.
Decoreaza cu o coaja de portocala
si savureaza pe indelete.
The Manhattan 81
Adaugă într-un shaker 60ml Wild
Turkey, 10ml vermouth sec, 10ml
vermouth dulce, două picături de
bitter Angostura şi gheaţă. Agită bine
şi strecoară într-un pahar de martini
răcit.

Motive să alegi WILD TURKEY
• Este creat din whisky-uri vechi de 6, 7 şi 8 ani, mai vechi
decât orice alt bourbon din categoria sa.
• Drojdia folosită pentru fermentaţie este produsă în distilerie,
după o reţetă secretă.
• Este folosită o metodă specială de distilare pentru a păstra
din plin intensitatea aromelor.
• Reglementările de producţie foarte stricte fac din el unul din
cele mai atent supravegheate whisky-uri din lume.
• Este învechit în butoaie de stejar alb carbonizate la cel mai
înalt nivel, un proces costisitor care îi oferă aroma unică.
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Despre noi

DIAGEO

Bulleit

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Bulleit Bourbon este inspirat de pionieratul in
whisky al lui Augustus Bulleit de acum 150 de ani.
Se utilizează numai ingrediente de cea mai înaltă
calitate. Subtilitatea și complexitatea lui Bulleit
Bourbon provin din amestecul său unic de malț de
secară, porumb și orz, împreună cu tulpini speciale
de drojdie și apă calcaroasa din Kentucky. Datorită
conținutului de secară deosebit de ridicat, Bulleit
Bourbon are un caracter îndrăzneț, picant, cu o
finisare distinctă, curată și netedă. Cu o culoare
mediu chihlimbar, usor condimentat, cu aromă dulce
de stejar. Aroma de mijloc este netedă cu tonuri de
arțar, stejar și nucșoară. Finisajul este lung, uscat și
satinat, cu o aromă ușoară de caramel.
Bulleit Rye este un whisky premiat, de secară, cu
un caracter condimentat și complex, fără precedent.
Lansat în 2011, continuă să se bucure de recunoaștere
ca fiind unul dintre cele mai inalt calitative existente.
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Prețuri

Bourbon Whiskey
DIAGEO

Bulleit
Istoric
În 1987, Thomas E. Bulleit Jr. si-a împlinit visul de-o viata, acela de
a revigora o rețetă veche de familie de bourbon, infiintand compania
de distilare Bulleit. Inspirat de stră-străbunicul său, Augustus Bulleit,
care a făcut un whisky de secară între anii 1830-1860, Tom a parasit
cariera sa juridica de succes și a riscat totul pentru a experimenta viața
la frontieră. Astăzi, nu suntem singurii care se bucură că a făcut-o.
In anii 1830, in Louisville, Kentucky, hangiul Augustus Bulleit a fost
dedicat unui singur scop: crearea unui bourbon unic în aromă. După
ce a experimentat nenumărate varietăți, a creat în cele din urmă un
bourbon cu caracterul pe care-l căuta mult timp. Într-o zi nefastă,
în timp ce își transporta butoaiele de bourbon de la Kentucky
la New Orleans, Augustus Bulleit dispăru. Ce s-a întâmplat
este încă necunoscut, iar creația lui aproape a dispărut în
istorie alături de el. Conținutul ridicat de secară îi conferă
un caracter îndrăzneț, picant, cu un finisaj clar și neted.
Apa filtrată de calcar din Kentucky oferă o fundație pentru
caracterul bourbonului, în timp ce butoaiele de stejar afumat
american dau o coloană vertebrală puternica. Filozofia
noastră veche este simplă: așteptăm până când bourbonul
nostru este gata. După cum știu entuziaștii Bulleit, secara
a fost întotdeauna piatra noastră de temelie. În această
tradiție, suntem mândri să prezentăm secara Bulleit ™ - un
whisky din secară 95% și malț de orz 5%. Este un whisky cu
o complexitate si condimentare fara egal.

Servire
Simplu, servit in pahar scurt, Bulleit iti va oferi toata subtilitatea
si profunzimea la care te-ai astepta de la un bourbon de talie
mondiala.
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Vodka
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Vodka
DIAGEO

Smirnoff Red

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Smirnoff Red, vodca numărul 1 în lume, trece printr-un proces de
distilare triplă continuă, ceea ce asigură puritatea alcoolului din
conţinutul său. Apoi începe un proces de filtrare prin cărbune şi
mesteacăn, cultivat special pentru Smirnoff în Polonia. Secretul
filtrării îndepărtează cu precizie toate impurităţile şi face din
Smirnoff No. 21 o vodcă neutră prin excelenţă - fără culoare,
fără miros, fără aromă. Cel mult poţi regăsi în gustul său unic
note subtile de vanilie. Spre deosebire de alte tipuri de vodcă,
Smirnoff Red nu conţine niciun fel de aditivi de „îmblânzire” a
gustului. Tot ceea ce consumi este vodcă pură, surpinzător de
catifelată şi curată.

Istoric
Piotr Arsenyevich Smirnov este primul care începe să folosească
cărbunele pentru filtrarea vodcii şi introduce procesul de distilare
continuă pentru obţinerea unei calităţi constante a băuturii. Creată
iniţial de unchiul său Ivan Smirnov şi îmbunătăţită de către Piotr
Arsenyevich, vodca No. 21 a devenit un adevărat fenomen în
Rusia. În 1884, Palatul Regal comanda 1.200 de sticle din acest
sortiment, iar 7 ani mai târziu era menţionat în nuvela lui Cehov
„Un duel”. În timp, Smirnoff No. 21 a depăşit graniţele Rusiei,
devenind astăzi vodca numărul 1 în lume, vândută în peste 130
ţări şi produsă în continuare conform reţetei lui PA Smirnov.
www.ppd.com.ro
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Vodka
DIAGEO

Smirnoff Red

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Smirnoff Red No. 21 este triplu distilată şi filtrată de 10 ori pentru
o puritate excepţională, ingredientul perfect pentru mixurile tale
preferate.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Smirnoff Moscow Mule
Stoarce 3 felii de lime proaspete într-un pahar înalt şi umple-l cu
gheaţă. Apoi toarnă 40ml Smirnoff Red şi 120ml bere de ghimbir
si amestecă. Ornează cu o felie de lime pentru o notă originală.

Bourbon
Whiskey

Cosmopolitan
Adaugă într-un shaker
gheaţă, 30 ml Smirnoff
Red, 15ml Triple Sec,
30ml suc de coacăze şi
sucul a 3 felii de lime.
Amestecă bine şi toarnă
conţinutul într-un pahar
de cocktail răcit. În final
decorează cu o felie de
lime.

Gin

Motive să alegi SMIRNOFF RED
• Este cea mai bine vândută băutură spirtoasă la nivel global.
• Este distilată de 3 ori şi filtrată de 10, pentru a obţine
consistenţă, delicateţe şi claritate excepţionale.
• În decursul procesului de fabricaţie, Smirnoff trece prin
minim 57 de testări ale calităţii.
• În fiecare zi, se vând peste 500,000 milioane de sticle de
Smirnoff Red. (echivalent 0,7 l)
• New York Times a desemnat Smirnoff drept cea mai bună
vodcă din lume, în competiţie cu alte 21 de mărci populare.
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Despre noi

DIAGEO

Smirnoff Black

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Smirnoff Black No. 55 este o vodcă premium, care te cucereşte prin
puritatea şi personalitatea gustului său, dar şi prin eleganţa formei
şi stilului. Are un gust ireproşabil, obţinut prin metoda tradiţională
rusească de distilare în alambic de aramă, care păstrează gustul
natural de cereale şi aroma fină a materiei prime. Rezultatul este
un gust unic, plin de caracter, care surprinde chiar şi pe cei mai
pretenţioşi consumatori. Are o aromă de grâu cu note uşoare de
ciocolată, condimente şi cărbune. Gustul este cremos, catifelat,
cu o tentă subtilă de fructe, tonuri florale şi aceleaşi note ascunse
de cărbune. Aroma finală este persistentă şi rotundă.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Istoric
Povestea Smirnoff îşi are originile în anul 1864 în Moscova, unde
Piotr Arsenyevich Smirnov şi-a deschis o distilerie şi a început să
producă propriul brand de vodcă. 22 de ani mai târziu, urma să
primească de la ţar titlul de Furnizor al Curţii Imperiale Ruseşti.
Metoda de distilare în alambicuri de aramă, veche de sute de
ani, este cheia către gustul distinctiv al lui Smirnoff Black No. 55.
Acum mai mult de 300 de ani, această metodă unică de distilare
era folosită la obţinerea unei vodci exclusiviste, mândria cramelor
de la Curte, consumată doar de către regi şi aristocraţi.
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Vodka
DIAGEO

Smirnoff Black
Servire
Datorită caracterului bogat şi distinctiv al lui Smirnoff Black, îi vei
putea simţi cu adevărat gustul în orice cocktail. Acest caracter
va transforma un mix banal într-o experienţă inedită.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Smirnoff Black & Tonic
Toarnă într-un pahar inalt cu
gheaţă 40ml Smirnoff Black şi
120ml apă tonică. Stoarce o
felie de lime şi pune-o în pahar.
Apoi amestecă încet.

Bourbon
Whiskey

Double-Black
Toarnă într-un pahar de cocktail
5ml de Johnnie Walker Black
Label. Apoi amestecă 50ml
de Smirnoff Black cu gheaţă
şi toarnă uşor vodca în pahar.
Opţional, adaugă o felie de
lămâie.

Rum

Motive să alegi SMIRNOFF BLACK
• Foloseşte ca bază vodcă triplu distilată, pură şi de calitate
superioară.
• Vodca este distilată a patra şi ultima oară în alambic de
aramă, după o reţetă rusească tradiţională.
• Este produs într-o singură distilerie în lume, în Scoţia, întrun alambic cu o capacitate de 12.000 de litri.
• Pentru fiecare strop de vodcă este nevoie de minim 8 ore ca
procesul de filtrare să fie complet.
• Marca Smirnoff se comercializează pe 6 continente, în peste
130 de ţări.
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Vodka
DIAGEO

Smirnoff Flavours

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Caracteristici
Din multitudinea de arome disponibile am selectat in portofoliul nostru Smirnoff Orange, Smirnoff
Vanilla, Smirnoff Raspberry, Smirnoff Citrus si Smirnoff Green Apple. Au aceeasi concentratie de
alcool ca si Smirnoff Red insa au in componenta aromele amintite mai sus.
Smirnoff Vanilla - Este delicioasa fie ca o mixezi cu alte bauturi sau daca o bei cu gheata.
Smirnoff Green Apple - Gustul sau este intrigant. Papilele tale gustative vor fi surprinse de
o combinatie intre dulce si acrisor.
Smirnoff Citrus - Este infuzata cu citrice naturale astfel incat aromele sunt perfect balansate.
Este o Vodka racoritoare, ideala pentru a da o nota tropicala unui Cosmopolitan.
Smirnoff Orange - Pentru acest lichid au fost mixate 6 tipuri diferite de portocale zemoase
pentru a obtine o aroma naturala si plina
Smirnoff Raspberry - Are un gust plin si robust. Se potriveste bine cu orice fel de mancare,
se mixeaza excelent cu alte bauturi si nu in ultimul rand complementeaza perfect o conversatie.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Ciroc

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Vodca Ciroc reprezintă echilibrul perfect între stil şi gust. Este
produsă dintr-un amestec unic de struguri Mauzac blanc şi Ugni
blanc, oferind o experienţă delicată, proaspătă şi inovatoare.
Strugurii perfect copţi sunt culeşi manual la temperaturi mai
scăzute pentru a se păstra prospeţimea şi aromele naturale
ale fructelor. Cele două varietăţi de struguri sunt distilate de 4
ori separat, plus a cincea oară împreună. Ultima distilare se
realizează în alambicuri de aramă, ceea ce îi conferă textura
bogată, incredibil de delicată. Savurând vodca Ciroc vei descoperi
o aromă uşoară şi un gust proaspăt, delicat, cu note de citrice şi
măr verde.

Istoric
Denumirea Ciroc reprezintă o combinaţie între cuvintele franceze
pentru „vârf” şi „piatră”, fiind inspirată de satul medieval CordesSur-Ciel. Situat în vârful unui deal şi împrejmuit de ziduri de
piatră, satul domină podgoriile din Gaillac, unele dintre cele mai
vechi din Franţa. Două tipuri de struguri sunt folosite în producţia
vodcii Ciroc. Strugurii Ugni blanc crescuţi în regiunea Cognac
stau la baza acestei băuturi, iar soiul Mauzac blanc, cultivat în
podgoriile din Gaillac, îi conferă caracterul aparte. Ciroc inovează
prin folosirea procedeelor de macerare, fermentare şi păstrare
la rece, utilizate până acum doar la obţinerea celor mai fine si
aromate vinuri franţuzeşti.
www.ppd.com.ro
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Vodka
DIAGEO

Ciroc

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Se răceşte în prealabil, cu gheaţă şi garnisit cu câteva boabe
de strugure. Aroma proaspătă de citrice şi gustul final delicat al
vodcii Ciroc oferă prospeţime oricărui mix sau cocktail.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Grape Martini
Amestecă 10 struguri albi într-un shaker
împreună cu 50ml de vodcă Ciroc şi
gheaţă. Agită bine, strecoară într-un pahar
de martini şi decorează cu trei jumătăţi de
struguri.

Bourbon
Whiskey

Ciroc Blue Ocean
Amestecă 30ml de Ciroc, 10ml de Blue Curacaco
şi 50ml de suc de grepfrut cu gheaţă pisată.
Apoi toarnă într-un pahar de şampanie.

Rum

Vodka
Gin

Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi CIROC
• Este una dintre puţinele vodci produse din struguri, o garanţie
a caracterului său distinctiv.
• În alcătuirea sa intră soiul de struguri Mauzac blanc, care
provine de la una dintre cele mai vechi podgorii din Franţa.
• Este distilată de 5 ori până la perfecţiune, ultima oară întrun alambic de aramă.
• Este produsă prin metode utilizate până acum doar la
obţinerea celor mai fine vinuri franţuzeşti.
• A câştigat 3 medalii de aur la competiţia internaţională de
băuturi alcoolice din San Francisco, în 2007 şi 2010.
www.ppd.com.ro
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Vodka
DIAGEO

Ketel One

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Ketel One are arome discrete de citrice și miere și lasă un gust
răcoros, inimitabil. Procesul de producție începe cu alegerea
atentă a celui mai bun grâu din Europa, ceea ce conferă finețe,
puritate si neutralitate rezultatului final. Odată cules, grâul este
amestecat cu apă, pentru a forma o pastă și apoi este lăsat la
fermentat. După fermentare, pasta este trecută prin procesul
de distilare și apoi amestecată de către Master Distiller. Fiecare
producție ajunsă la final este aprobată personal de către un
membru al familiei Nolet.

Istoric
Producția Ketel One se face în distileria Nolet din Olanda. Fondată
în anul 1691, distileria produce băuturi spirtoase de înaltă calitate
de 10 generații. Este produsă în loturi mici, folosind alambice
de aramă, cel mai vechi dintre ele fiind și cel care dă numele
brandului: Distilleerketel No.1.

Rum
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Prețuri

Vodka
DIAGEO

Ketel One

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Datorită calității sale, Ketel One poate fi servită atât simplă, on
the rocks, cât și în diverse combinații de cocktailuri.
Ketel One Ultimate
50ml de Ketel One, 5ml
de vermut, gheață. Se
ornează cu o felie de
lămâie și se servește întrun pahar de cocktail.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi KETEL ONE
• Are în spate o tradiție de 10 generații în producerea de
băuturi spirtoase.
• Este votată vodka cea mai bine vândută în cele mai bune 50
de baruri din lume.
• Rezultatul final este aprobat personal de unul dintre membrii
familiei Nolet, cei care au pus bazele distileriei.
• Gustul și aroma sa oferă o experiență excepțională pentru
consumatori.
• Poate fi băută simplă sau într-o multitudine de combinații în
cocktailuri.

Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
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Prețuri

Vodka
PPD

Tazovsky

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Cand beiTazovsky stii exact ce bei.
Tazovsky este distilata de 7 ori din cereale atent selectionate, printrun proces extrem de riguros si atent monitorizat. Cu fiecare distilare
se perfectioneaza gustul adevarat de vodka. E de prisos sa spunem,
speram, ca procesul foloseste cele mai moderne utilaje si tehnologii.
Desi ne inspiram din trecut, prepararea aproape ca este din viitor. Apa,
este al doilea ingredient pentru o vodka de calitate. Tazovsky a ales o
sursa de apa de la mare adancime, din Letonia,tara recunoscuta pentru
izvoarele sale. In plus, cu legi de protective a mediului datand din secolele
XVI si XVII, o uriasa biodiversitate si peste 10.000 de lacuri, Letonia
este o tara unde calitatea apei se obtine si pastreaza mai usor decat
in alteparti. Tazvosky trebuie descoperita doar pentru gustul adevarat
de vodka, creata asa cum trebuie, folosind doar alcool distilat inteligent
de 7 ori, cu apa pura dintr-o sursa de la mare adancime, fara zahar
adaugat. Ca la carte.

Istoric
Reteta a prins viata acum peste 100 de ani, la sfarsitul secolului XIX,
creata de catre Arsenitch, un om de afaceri vizionar din Rusia, supranumit
Regele Vodcii Rusesti. Datorita succesului rasunator al retetei create,
acesta a fost propulsat ca fiind figura emblematica pe care istoria o
asociaza si acum cu vodka. Si a devenit garantul calitatii pentru aceasta
bautura atat de draga rusilor si nu numai lor.Dupa mai bine de un secol
de la aparitia sa, reteta este acum aici. Perfectionata de-a lungul timpului,
dupa ce a inconjurat lumea,apreciata de generatii intregi.
Tazovsky se inspira din vechea traditie ruseasca, atestata de istorie si
de anii de imbunatatire constanta, pe care o respecta cu mandrie.
www.ppd.com.ro

Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Vodka
PPD

Tazovsky

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
TAZOVSKY Vodka se savurează simplă cu 3 cuburi de gheaţă, în
cocktailuri sau în orice combinaţie uşor de preparat: suc de roşii,
portocale sau de mere.
Tazovsky On The Rocks
Puneți 3 cuburi de gheață într-un pahar, turnați 50ml TAZOVSKY
Vodka.
Vodka Tonic
Intr-un pahar inalt umplut cu
cuburi mari de gheata se toarna
o parte vodka si 3 parti apa
tonica. Se garniseste cu o felie
de lamaie sau lime.
Bloody Mary
Intr-un pahar inalt plin cu gheata
adauga 45ml vodka, 100ml suc
de rosii, 15ml suc de lamaie.
Condimenteaza dupa gust cu
sare,piper si chilli. Decoreaza
cu o codita de telina verde si
savureaza!

Motive să alegi TAZOVSKY
• Gustul adevărat de vodka
• Distilata inteligent de 7 ori
• Fara zahar adaugat
• Cu apa dintr-o sursa de la mare adancime

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Vodka

Despre noi

SKYY® Vodka

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
SKYY® Vodka a apărut din ambiţia de a crea cea mai pură vodcă
din lume. Pentru a obţine gustul său delicat sunt folosite cereale
de cea mai bună calitate, atent selecţionate şi apă filtrată, 100%
pură. Caracterul său rafinat este perfect echilibrat şi incredibil de
fin. Prezintă o aromă proaspătă şi curată, în care se face simţită
dulceaţa cerealelor. Este de 4 ori distilată şi triplu filtrată pentru
a obţine cel mai înalt nivel de puritate.

Istoric
Istoria SKYY Vodka este reprezentativă pentru spiritul american.
A început în 1992 cu o mică companie în San Francisco, care
a evoluat practic peste noapte în cel mai popular brand de
vodcă premium american. Meritul îi aparţine unui inginer fără
experienţă în producerea alcoolului, Maurice Kanbar. Plecând de
la dorinţa de a crea o vodcă excepţional de fină, acesta a reuşit
să revoluţioneze industria prin folosirea unor metode inovatoare
de producţie. Printr-un proces de distilare cvadruplă şi filtrare
triplă el a obţinut o vodcă de o calitate excepţională, cu cel mai
mic nivel de impurităţi - mai puţin de 1 mg pe litru.
®
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Prețuri

Vodka

SKYY® Vodka

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Datorită purităţii sale extraordinare, barmani din întreaga lume
folosesc SKYY® Vodka pentru a mixa un cocktail perfect.
SKYY Eyes
Într-un pahar înalt plin cu gheaţă toarnă o parte SKYY® Vodka
şi trei părţi suc de portocale. La final adaugă peste puţin lichior
Blue Curaçao.
SKYY Tonic
Toarnă 50 ml SKYY® Vodka şi
100ml apă tonică într-un pahar
scurt cu gheaţă. Adaugă la final
puţin suc proaspăt de lime.
SKYY Glamorous Martini
Amestecă 60ml SKYY® Vodka cu gheaţă şi
puţin suc proaspăt de mandarine. Toarnă
într-un pahar răcit de martini şi adaugă 30ml
de şampanie. Pentru decor foloseşte
puţină coajă de portocală în spirală.

Motive să alegi SKYY VODKA
• Este al patrulea brand de vodcă din lume, prezent în peste
90 de ţări.
• Este produsă prin metode inovatoare, care garantează cea
mai bună calitate şi cele mai puţine impurităţi.
• Testele de laborator au dovedit că este cea mai pură vodcă
din lume în categoria premium.
• A primit numeroase premii în scurta sa istorie, inclusiv
brandul de vodcă numărul 1 în anul 2012.
• În fiecare an sunt vândute peste 3 milioane şi jumătate de
baxuri de SKYY® Vodka.
www.ppd.com.ro
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Gin

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
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Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Tanqueray

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Tanqueray este un dry gin pur, creat numai din cele mai bune
ingrediente. Fructele de ienupăr din care este produs sunt riguros
selectate, numai 10% din acestea fiind folosite pentru a crea cel
mai bun gin din lume. Pe lângă ienupăr, coriandru şi angelica
sunt celelalte plante cunoscute din reţeta sa, restul rămânând
un secret bine păstrat. Pur şi transparent, ginul Tanqueray este
complex, bine echilibrat, cu gust proeminent de ienupăr şi arome
de citrice şi ierburi. Gustul final este unul lung, dulce şi catifelat.

Istoric
Povestea brandului începe cu Charles Tanqueray, care s-a născut
în 1810, în Anglia. Acesta a refuzat o carieră bisericească şi a
pus bazele distileriei Vine Street în Bloomsbury, Londra, în anul
1830, cu intenţia de a crea cel mai bun dry gin londonez. Până în
anul 1847 Tanqueray era exportat în Coloniile Britanice, devenind
ginul favorit în rândul cultivatorilor de plante şi al comercianţilor
din cele mai îndepărtate teritorii.
După moartea fondatorului în anul 1868, fiul său Charles Waugh
Tanqueray, în vârstă atunci de 20 de ani, a preluat afacerea şi a
dus succesul Tanqueray pe noi culmi. Recunoscut pentru spiritul
său inovator, el a văzut potențialul global imens al brandului și a
făcut cunoscută distileria din Bloomsbury în întreaga lume.
www.ppd.com.ro
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Gin
DIAGEO

Tanqueray

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Aroma bogată de ienupăr a ginului Tanqueray îţi permite să
prepari cel mai răcoritor gin tonic şi cele mai sofisticate cocktailuri.
Tanqueray & Tonic
Toarnă 50ml de Tanqueray
Gin într-un pahar înalt plin
cu gheaţă şi completează
cu tonic. În final decorează
cu o felie de lime.
Dirty Virgin
Umple un shaker de cocktail
cu gheaţă şi adaugă trei părţi
Tanqueray şi o parte cremă de
cacao. Agită bine şi serveşte într-un
pahar înalt.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi TANQUERAY
• Este produs într-un singur loc, ceea ce asigură nivelul ridicat
al calităţii produsului.
• Reţeta sa de succes este secretă, cunoscută în prezent de
numai 4 persoane.
• Este cvadruplu distilat pentru a îndepărta orice impuritate şi
a permite aromelor să strălucească.
• Este obţinut din alcool 100% pur din grâne şi cele mai bune
ingrediente.
• Este una dintre cele mai populare alegeri pentru cocktailuri,
îndeosebi în Anglia şi SUA.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Tanqueray

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Tanqueray Rangpur este un gin usor de baut avand un gust
savuros de citrice. Trasatura sa caracteristica este prezenta
Rangpur in momentul distilarii impreuna cu cele 4 plante
caracteristice oricarui Tanqueray (ienupar, coriandru, angelica si
lemn dulce). De asemenea, in distilarea sa regasim foi de dafin
si ghimbir. Lichidul rezultat are un continut de alcool de 41.3% si
este perfect pentru realizarea unui gin tonic racoritor si aromat.
Rangpurul este o specie de citrice cu origini in India care are
aspectul unui lime la exterior insa culoarea si suculenta unei
mandarine la interior. Tanqueray Rangpur este varianta exotica
a ginului deja consacrat pentru un gust intens si cu o prezenta
puternica a ienuparului. Charles Tanqueray a fost un inovator,
creearea lui Rangpur fiind o confirmare a atitudinii sale indraznete
si a viziunii de a obtine cel mai bun gin din lume.

Istoric

www.ppd.com.ro

Povestea brandului începe cu Charles Tanqueray, care s-a născut
în 1810, în Anglia. Acesta a refuzat o carieră bisericească şi a
pus bazele distileriei Vine Street în Bloomsbury, Londra, în anul
1830, cu intenţia de a crea cel mai bun dry gin londonez. Până în
anul 1847 Tanqueray era exportat în Coloniile Britanice, devenind
ginul favorit în rândul cultivatorilor de plante şi al comercianţilor
din cele mai îndepărtate teritorii. După moartea fondatorului în
anul 1868, fiul său Charles Waugh Tanqueray, în vârstă atunci
de 20 de ani, a preluat afacerea şi a dus succesul Tanqueray
pe noi culmi. Recunoscut pentru spiritul său inovator, el a
văzut potențialul global imens al brandului și a făcut cunoscută
distileria din Bloomsbury în întreaga lume. Tanqueray Rangpur a
fost lansat in anul 2006 si reprezinta materializarea atitudinii si a
gandirii indreznete pe care cei din familia Tanqueray le-au avut.
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Gin
DIAGEO

Tanqueray

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Tanqueray Rangpur Tonic
Toarnă 50ml de Tanqueray Rangpur
Gin într-un pahar copa plin cu gheaţă
şi completează cu apă tonică. În final
decorează cu mentă si castravete.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi TANQUERAY RANGPUR
• Prezența lămâilor Rangpur în momentul distilării, împreună
cu cele 4 plante caracteristice oricărui Tanqueray (ienupăr,
coriandru, angelică și lemn dulce).
• Un gin ușor de băut având un gust savuros de citrice.
• Tanqueray Rangpur este varianta exotică a ginului deja
consacrat, pentru gustul său intens și prezența puternică a
ienupărului.
• Tendința globală de a explora și experimenta noi arome,
face această băutură ușor de consumat
www.ppd.com.ro
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DIAGEO

Tanqueray NoTEN

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Tanqueray No. TEN este un gin de lux, pur şi transparent, cu un
gust unic de citrice şi o aromă mai subtilă de ienupăr decât la
alte ginuri. În procesul de distilare se folosesc citrice proaspăt
tăiate, ceea ce îi conferă prospeţimea caracteristică şi un gust
vibrant şi catifelat. Acest gin este născut în alambicurile speciale
“No. 10”, unde grepfrut, lămâie şi lime completează ienupărul şi
celelalte plante pentru a crea savoarea unică de citrice, notele
relaxante de muşeţel şi gustul final răcoritor.

Istoric
Charles Tanqueray este figura centrală din istoria renumitului
brand. După ce a experimentat de-a lungul anilor cu numeroase
plante şi ingrediente din întreaga lume, el a descoperit în anii 1830
o reţetă perfect echilibrată, care combina arome bogate cu un
gust îndrăzneţ şi revigorant şi astfel s-a născut ginul Tanqueray.
Continuând tradiţia spiritului inovator al fondatorului, Tanqueray
No. TEN cu aromele distinctive de citrice a fost lansat în anul
2000. A ajuns în scurt timp un gin multipremiat, fiind prima băutură
care a câştigat locul întâi timp de 3 ani consecutivi în prestigioasa
competiție a băuturilor alcoolice de la San Francisco.
www.ppd.com.ro
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Gin
DIAGEO

Tanqueray NoTEN
Servire
Pentru a savura gustul său uşor se serveşte sec şi bine răcit, cu
câteva picături de grepfrut - băutură cunoscută şi sub numele
de “The Perfect Ten”. Datorită notelor
distinctive de citrice, Tanqueray No.
TEN este ideal pentru a crea
reţetele clasice de martini şi alte
cocktailuri din gin.
The Perfect Gin & Tonic
Umpleti un pahar copa cu
gheata, turnati 50ml gin
Tanqueray No. Ten, adaugati
150ml de apa tonica premium si
garnisiti cu o felie de grepfrut rosu.
Amestecati si savurati pe indelete!

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
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Whiskey
Vodka
Gin
Rum
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Aperitif

Motive să alegi TANQUERAY NO10
• Este produs în cantităţi limitate.
• Este distilat în alambicuri speciale, care captează esenţa
fructelor şi a plantelor proaspete.
• Este ginul ideal pentru martini, perfect echilibrat şi extrem
de proaspăt.
• La numai 7 luni de la apariţia sa pe piaţă, Tanqueray a
câştigat 7 premii în SUA.
• Este creat din ingrediente atent selecţionate, numai 10% din
fructele de ienupăr furnizate fiind acceptate pentru producţie.
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Despre noi

DIAGEO

Gordon’s

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Gordon’s a avut atât de mult succes, încât reţeta sa a rămas
aceeaşi vreme de peste 250 de ani. Numai 12 oameni în întreaga
lume cunosc reţeta sa completă. Gordon’s London Dry Gin este
distilat de trei ori şi aromat cu o combinaţie de ienupăr, seminţe de
coriandru, rădăcini de angelică şi alte plante, al căror nume este
păstrat secret. Se folosesc condimente întregi şi fructe mărunte,
care stau la maturat timp de 18 luni, pentru a obţine gustul unic şi
rafinat al ginului Gordon’s. Are o aromă puternică de ienupăr cu
tonuri echilibrate de citrice.

Istoric
Gordon’s London Dry Gin a fost creat de Alexander Gordon,
un londonez de origine scoţiană. După ce a explorat lumea
în căutarea ingredientelor ideale, în 1769 şi-a deschis propria
distilerie unde a perfecţionat reţeta ginului său.
La începutul secolului 19, faima ginului Gordon’s s-a răspândit
pe tot mapamondul, pe măsură ce marinarii britanici l-au purtat
pe navele lor în toate colţurile lumii. Standardele de producţie
impuse de Alexander s-au menţinut până în zilele noastre şi
au făcut din Gordon’s cel mai bine vândut gin din lume. Ginul
este triplu distilat pentru a garanta puritatea sa, iar amestecul de
plante folosit a rămas neschimbat, fiind un secret bine păzit.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Gin
DIAGEO

Gordon’s

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Gordon’s Dry Gin se serveşte în pahar înalt, cu apă tonică şi
gheaţă, garnisit generos cu lime.
Gordon’s & Tonic
Toarnă 50ml de Gordon’s întrun pahar înalt plin cu gheaţă şi
completează cu tonic. În final
decorează cu o felie de lime.
Gordon’s Citrus
Amestecă foarte bine într-un
shaker cu multă gheaţă 50ml
Gordon’s, 20ml sirop de zahăr şi
20ml fresh de portocale. Pune un
strat de scorţişoară pudră pe fundul
umezit al unui pahar şi conţinutul
din shaker. Decorează în final cu
o felie de portocală.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi GORDON’S
• Este cel mai bine vândut gin din lume, fiind exportat în peste
140 de ţări.
• În întreaga lume numai 12 persoane cunosc reţeta ginului
Gordon’s, veche de peste 200 de ani.
• Este triplu distilat pentru un plus de caracter şi rafinament.
• Gustul intens şi aroma puternică de ienupăr îl fac ideal
pentru Gin & Tonic, probabil cel mai popular cocktail din lume
• În fiecare minut se consumă nu mai puţin de 10 sticle de
Gordon’s.

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Gordon’s Pink

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Se spune că o sticlă de Gordon’s este vândută în lume la
fiecare 6 secunde, brandul fiind prezent în peste 180 de țări.
Ginurile Gordon’s sunt premiate și recunoscute la nivel global
datorită calității superioare ce le caracterizează. Pink nu face
excepție fiind un gin distilat la aceleași standarde înalte cu care
deja ne-am obișnuit la Gordon’s London Dry. Dupa distilare, se
realizează amestecul cu fructe proaspete de pădure, căpșune
și zmeură, urmând apoi procesul de îmbuteliere. Gordon’s Pink
este inspirată de o rețeta originală Gordon’s, din anul 1880 și
este baza perfectă pentru o băutură de vară, savuroasă!

Istoric
Gordon’s London Dry Gin a fost creat de Alexander Gordon, un
londonez de origine scoțiană. După ce a explorat lumea în căutarea
ingredientelor ideale, în 1769 și-a deschis propria distilerie, unde
a perfecționat rețeta ginului său. La începutul secolului 19, faima
ginului Gordon’s s-a răspândit pe tot mapamondul, pe măsură ce
marinarii britanici l-au purtat pe navele lor, în toate colțurile lumii.
Standardele de producție impuse de Alexander s-au menținut
până în zilele noastre și au făcut din Gordon’s cel mai bine vândut
gin din lume. Ginul este triplu distilat pentru a garanta puritatea
sa, iar amestecul de plante folosit a rămas neschimbat, fiind un
secret bine păzit. Ginul Gordon’s Pink a fost lansat în 2017.
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Rum
Tequila
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Sparkling wine
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Bitter &
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Non Alcoholic
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Prețuri

Gin
DIAGEO

Gordon’s Pink

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Pink & Tonic
Se umple un pahar cu picior
de tip copa cu gheață, se
adaugă o parte Gordon’s
Pink și 3 părți apă tonică.
Garnisirea se face cu bucăți
de căpșune proaspete.
Aroma verii este aici!

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi GORDON’S PINK
• Un gin delicios inspirat din reteta inovatoare a celor de la
Gordon’s in 1880
• Dupa distilarea facuta in aceeasi maniera ca si Gordon’s
London Dry, se adauga fructe proaspete pentru a obtine arome
savuroase
• Este un gin premiat, acest lucru fiind vizibil si pe eticheta
inferioara a sticlei.
• Tendinta globala de a explora si experimenta noi arome face
aceasta bautura usor de consumat

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Bulldog

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Realizat într-o distilerie cu peste 250 de ani de traditie în productia de
gin, Bulldog este un sortiment neconventional, care combina ingrediente
clasice de cea mai buna calitate cu plante exotice pentru a obtine un buchet
aromatic unic, bine echilibrat si un finish deosebit. Mixul de 12 ierburi si
plante selectionate din opt zone diferite ale lumii cuprinde: seminte de mac
alb din Turcia, lemn dulce si frunze de lotus din China, coriandru din Maroc,
angelica din Germania, migdale si lamâi din Spania si flori de lavanda din
Franta. Pentru a asigura constanta si consistenta gustului, plantele sunt
întotdeauna importate din aceleasi regiuni geografice. Buchetul combina
elegant note proaspete de ienupar, lavanda, angelica si accente citrice.
Dupa degustare se resimt arome curate de ienupar si angelica, la care se
adauga influente subtile de piper alb.

Istoric
O bautura spirtoasa independenta, nascut dintr-un spirit independent, BULLDOG este viziunea lui
Anshuman Vohra, care, crescut în lumea eclectica a tatalui sau diplomat de cariera, a dobândit un gust
pentru rar și exotic și o pasiune pentru gin. O pasiune care se va manifesta în cele din urma în încercarea
sa de a crea o bautura spirtoasa alba premium, echilibrând perfect modernul și tradiționalul.
Bulldog este un gin premium, echilibrat, care imbina traditionalul cu modernul. A fost creat de Anshuman
Vohra, fiul unui diplomat eclectic de la care a dobandit gustul exotic si pasiunea pentru gin. Aceasta
pasiune l-a purtat pe Vohra in cele 4 puncte cardinale de unde a cules plantele pe care le-a utilizat apoi
pentru infuzarea ginului. A rezultat o bautura neconventionala a carei poveste a inceput in New York si
s-a extins in intreaga lume datorita gustului surprinzator si indraznet precum si a atitudinii orientate catre
consumatorii moderni.

Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
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Prețuri

Rum

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Rum
DIAGEO

Zacapa

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Învechit deasupra norilor la o altitudine de peste 2.300 m, Zacapa
are un gust impresionant şi unic precum povestea din spatele lui.
Zacapa 23 are o vechime de până la 23 de ani. Este corpolent,
cu arome dulci de caramel, vanilie, cacao şi zahăr ars, combinate
cu alune prăjite, ananas şi banane uscate. Gustul rafinat de
stejar, nucşoară şi tutun este echilibrat cu note delicate de cafea,
fructe uscate şi vanilie dulce. Zacapa XO este un amestec de
romuri vechi de la 6 la 25 de ani. Este învechit în butoaie care au
avut înainte în ele bourbon, sherry, vin Pedro Ximenez și coniac.
Băutura rezultată este un amestec perfect balansat de dulce,
picant și fructat.

Istoric
În estul Guatemalei, la 229 m altitudine, se află orașul Zacapa.
Aici a luat naştere romul Ron Zacapa Centenario, în anul 1976,
pentru a marca aniversarea unui secol de la fondarea oraşului.
Producerea romului începe pe câmpiile vulcanice din sud-vestul
Guatemalei. Datorită solului fertil, acid și a prezenţei soarelui
pe tot parcursul anului, este cel mai potrivit loc din lume pentru
cultivarea trestiei de zahăr. După distilare, Zacapa călătoreşte
la peste 2300 m deasupra nivelului mării pentru învechire.
Maturarea deasupra norilor face posibil ca aromele bogate şi
culoarea plină a romului Zacapa să atingă perfecţiunea.
www.ppd.com.ro
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Prețuri

Rum
DIAGEO

Zacapa

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Savurează Zacapa într-un pahar scurt răcit, în care ai pus în
prealabil un cub mare de gheaţă.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky

Zacapa Chino
Amestecă bine 50ml Zacapa 23, 15ml sirop de miere, 10ml suc
de lime şi puţină coajă de portocală. Apoi strecoară conţinutul
într-un pahar coupe şi decorează cu o felie de lime.

Irish
Whiskey

Storm Above the Clouds
Într-un pahar înalt umplut cu gheaţă,
toarnă 50ml Zacapa 23, 75ml de
bere de ghimbir şi stoarce puţin
lime. Aruncă în pahar şi
două jumătăţi de felie
de lime.

Vodka

Bourbon
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi ZACAPA
• Provine dintr-o zonă ideală pentru cultivarea
trestiei de zahăr.
• Este singurul rom din lume care foloseşte
numai sucul obţinut din prima presare a trestiei
de zahăr.
• Este învechit la o altitudine de peste 2.300 m
pentru a atinge perfecţiunea gustului.
• Învechirea se realizează prin procedeul
Solera și are loc în butoaie în care au fost
maturate anterior bourbon, sherry şi vinuri
Pedro Ximenez.
• Este multipremiat cu aur pentru gustul său
deosebit la concursurile internaţionale.
www.ppd.com.ro
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Rum
DIAGEO

Captain Morgan

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Captain Morgan este creat dintr- o selecţie de romuri din Caraibe de cea
mai bună calitate. Continuând o tradiţie veche, romul este triplu distilat
şi îmbătrânit cel puţin un an în butoaie arse de stejar. Acestea joacă un
rol important in definirea aromei, contribuind la eliberarea vanilinei şi a
zahărului caramelizat.
Captain Morgan Original Spiced Gold este o bautura
spirtoasa pe baza de rom. Are la baza o reteta secreta ce imbina perfect
aromele naturale cu romul de Caraibe si se matureaza in butoaie de
stejar pentru a obtine gustul si culoarea sa atat de bogata incat ne duce
cu gandul la un buzunar plin de dubloni de aur. Apele curgatoare din
Caraibe au inspirat creatia romului.
Captain Morgan White Rum. Este un rom alb, distilat de 5 ori,
realizat cu cea mai buna melasa din trestie de zahar. Un rom la fel de
fin ca si capitanul insusi.
Captain Morgan Dark Rum. Chihlimbar lichid la culoare, acest
rom aromat ne ofera note de melasa si stejar. Dulceata subtila este
balansata de un postgust uscat.

Istoric
Captain Morgan este o băutură legendară denumită după un om
legendar, unul dintre cei mai cunoscuţi piraţi din secolul 17. Născut în
Ţara Galilor în 1635, Henry Morgan a plecat în Lumea Nouă, în căutarea
de aventuri şi bogăţii. În scurt timp a devenit căpitan şi un pirat legal,
temut şi respectat, care apăra interesele britanice în Caraibe. Datorită
isprăvilor sale pe mare a fost înnobilat în 1673 şi numit guvernator în
Jamaica în anul 1680. Aici a trăit Morgan ultimii ani de viaţă, printre
plantaţiile de trestii de zahăr, ingredientul principal al romului. Secole
mai târziu, în 1945, Sam Bronfman întemeia Captain Morgan Rum
Company, inspirându-se din legenda faimosului căpitan.
www.ppd.com.ro
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Rum
DIAGEO

Captain Morgan
Servire
Captain&Cola
Cola este însoţitorul
perfect pentru Captain
Morgan, acest mix
accentuând notele de
vanilie ale romului. Se
toarnă 35ml de Captain
Morgan într-un pahar
cu gheaţă, se adaugă
Cola şi se decorează
cu o felie de lime.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi CAPTAIN MORGAN
• Este un blend creat din cele mai fine romuri din Caraibe.
• Fiecare rom este triplu distilat şi îmbătrânit minim un an în
butoaie de stejar arse.
• Conţine un amestec secret de condimente şi arome exotice
care îi dau gustul unic, de neimitat.
• Este vândut în peste 50 de ţări din toată lumea.
• Combinat cu Cola formează unul dintre cele mai populare
mixuri din lume.

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Rum
DIAGEO

Pampero

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Folosirea celor mai bune ingrediente, condiţiile speciale de
îmbătrânire şi metodele unice de amestec stau la baza gustului
unic al romului Pampero. Triplu distilat din cea mai bună trestie
de zahăr, Pampero Blanco îşi dezvoltă aroma puternică datorită
intensităţii climatului unde se naşte. Este un rom tânăr, proaspăt,
cu un gust catifelat şi uşor. Pampero Especial este învechit timp
de minimum doi ani în butoaie de stejar, ceea ce îi oferă o nuanţă
aurie. Este un rom cu gust dulceag, dar robust și foarte puțin
delicat.

Istoric
Apărut în oraşul Caracas în 1938, povestea romului Pampero
începe cu dorinţa creatorului Alejandro Hernandez de a crea un
nou standard în producţia de rom. Determinat să obţină un gust
superior şi rafinat, Hernandez a combinat tehnologia modernă cu
metode tradiţionale de îmbătrânire. Astfel s-a născut Pampero,
primul rom acreditat “Añejo” de către guvernul venezuelan. Poziţia
Venezuelei lângă ecuator contribuie la gustul unic al acestui rom.
Combinaţia de umiditate cu temperaturi foarte ridicate în timpul
zilei care scad semnificativ noaptea creează condiţii intense de
îmbătrânire pe tot parcursul anului.
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Prețuri

Rum
DIAGEO

Pampero

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Pampero este un rom versatil, având o aromă persistentă şi
puternică, dar adaptabilă oricărui cocktail.
Pampero El Ritual
Toarnă 15ml de rom Pampero într-un pahar şi taie o felie mare
de lime. Trece o parte a feliei prin cafea măcinată şi cealaltă
parte prin zahăr brun. Muşcă lime-ul şi în final savurează romul.
Pampero Oscuro
Striveşte 5 frunze de mentă şi
puţin zahăr brun într-un mixer
de cocktailuri. Adaugă 30ml
de Pampero şi 2-3 linguriţe de
Angostura. Amestecă
bine,
strecoară într-un pahar înalt şi
adaugă gheaţă.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi PAMPERO
• A stabilit standarde noi de producţie a romului în zona
ecuatorială.
• Alcoolul este triplu distilat pentru a obţine o puritate
nemaipomenită.
• Este îmbătrânit timp de minim 2 ani în butoaie de stejar.
• Este versatil şi are un gust persistent, ideal pentru mixuri şi
cocktailuri.
• Calitatea sa deosebită a fost recunoscută şi premiată de
experţi la competiţiile internaţionale.

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Rum

Sagatiba Pura

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Savoarea inimitabilă a celui mai pur rom brazilian distilat din
trestie de zahăr se revarsă din pahare și ne aduce mai aproape
de vigoarea și seva puternică a pământului. Gustul distinct,
dulceag și puternic învăluitor trimite cu gândul la adierile și
unduirile plantațiilor de trestie. Experienta Sagatiba este bogata
si interesanta, cu un finis dulce de lunga durata care desavarseste
degustarea.

Istoric
Sagatiba este invenția unui antreprenor brazilian, Marcos de
Moraes, care și-a propus să creeze un brand de înaltă ţinută pe
piaţa mondială a băuturilor spirtoase. Romul autentic Sagatiba,
distilat din trestie de zahăr, este celebru în toata lumea, mai ales
în formula arhicunoscută Caipirinha. Sagatiba, astăzi parte a
grupului internațional Campari, este esenţa spiritului profund,
exotic, efervescent și dinamic al Braziliei și ne încântă în fiecare
pahar cu experiențe unice și trăiri intense.
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Prețuri

Rum

Sagatiba Pura

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Reţeta Caipirinha
• Zahăr brun - 2-3 linguriţe
• Gheaţă - după bunul plac
• Lime - 1/2 bucată
• Sagatiba Pura - 50ml
Cocktailul Capirinha, unul dintre
cele mai bune 50 de cocktail-uri din
lume, este cel puţin la fel de faimos
ca și romul cachaca. Jumătatea de
lime tăiată în cuburi se pune într-un
pahar larg, apoi se adaugă zahărul
brun și se zdrobește amestecul de
lime și zahăr. Gheaţa sfărâmată se
pune în pahar, se toarnă Cachaca
și se amestecă. Cu două paie largi,
Caipirinha e gata.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi SAGATIBA PURA
• Cachaca (Rom Brazilian) alb premium, distilat de 5 ori
• Dstilat in orasul Patrocinio Paulista, Sao Paulo, Brazilia
• Are 40% alcool
• Medaliat cu argint la World Spirits Competition 2005
• A obtinut 91 de puncte din 100 disponibile la The Chicago
Beverage Tasting Institute

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
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Portofolio
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Prețuri

Tequila

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
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Prețuri

Tequila

Jose Cuervo

JOSE CUERVO INTERNATIONAL

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Cele mai bune agave albastre sunt recoltate manual după ce au
stat minim 7 ani sub soarele mexican pentru a crea sortimentele
de tequila Jose Cuervo: Especial Silver şi Especial Gold.
Especial Gold este maturat timp de 6 luni în butoaie de stejar
care îi dau culoarea aurie și gustul de stejar și vanilie. Aromele
dulci, cu note subtile de agave sunt urmate de un gust final bine
echilibrat, scurt și neted.
Especial Silver este ușor și catifelat, însă nu duce lipsă de
caracter. Are o culoare curată, limpede și o aromă proaspătă.
Gustul este rafinat, mătăsos, cu note subtile de agave și cu o
aromă finală delicată.
Jose Cuervo Black Anejo este tequila maturată în butoaie
mici de stejar, are un gust afumat și culoare închisă. Aroma sa
este delicată și în același timp complexă.

Istoric
Jose Cuervo este cea mai veche tequila din lume şi îşi are originile
în orăşelul Tequila din regiunea Jalisco. În 1758, José Antonio
de Cuervo primea pământ în Mexic de la regele Spaniei pentru
a cultiva agava, o plantă asemănătoare cactusului din care se
face tequila. 37 de ani mai târziu, familia Cuervo începea pentru
prima dată în lume producţia comercială de tequila în oraşul cu
acelaşi nume. Distileria a fost denumită Fabrica La Rojeña, fiind
cea mai veche din America Latină. Astăzi, tequila vine tot de pe
solul vulcanic fertil unde José Antonio cultiva agava în secolul
18, iar descendenţii direcţi ai acestuia conduc în continuare
afacerea.
www.ppd.com.ro
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Tequila

Jose Cuervo

JOSE CUERVO INTERNATIONAL
Servire
Ice Cold Shot
Cuervo se serveşte tradiţional rece ca gheaţa cu lămâie şi sare în
cazul lui Cuervo Especial sau cu portocală şi scorţişoară pentru
varianta Gold.
Marguerita
Se amestecă 50ml de Jose
Cuervo Especial cu 25ml
Cointreau şi 20ml fresh de lime
şi se toarnă într-un pahar de
cocktail cu gheaţă, presărat cu
sare pe margine.
Tequila Sunrise
Se toarnă într-un pahar înalt,
plin cu gheaţă, 45ml de tequila
Jose Cuervo şi se completează
cu 90ml suc de portocale şi
15ml grenadine. Se decorează
apoi cu o felie de portocală.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi JOSE CUERVO
• Este cea mai veche, cea mai populară şi cea mai premiată
tequila din lume.
• Este distilată şi îmbuteliată chiar în oraşul Tequila din Mexico,
de peste 200 de ani.
• Este produsă în continuare de către familia Cuervo.
• Este cea mai bine vândută tequila, consumată în peste 100
de ţări.

Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Don Julio

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Don Julio este prima tequila super premium din lume. Recunoscută
pentru calitatea sa de neegalat, aceasta conţine 100% agave albastre,
ce provin dintr-un orăşel îndepărtat din Mexic: Atotonilco. Sunt două
tipuri de tequila Don Julio. Cea dintâi, Tequila Don Julio Blanco. Cele
mai bune agave au fost integrate într-un proces îndelungat de distilare.
Rezultatul? Cea mai pură formă de Tequila Don Julio. Baza de la care
se porneşte în crearea oricărui alt tip de tequila din portofoliu. Gustul
său este unul puternic de agave, iar aroma este una cu note uşoare de
citrice. Din portofoliul Don Julio face parte şi Tequila Don Julio Reposado.
Ţinută timp de opt luni în butoaie americane de stejar alb, aceasta are
culoarea unui chihlimbar auriu şi aroma uşoară a unor citrice bine
coapte, condimentată de atingerea unei drupe. Este incredibil de
delicată la gust şi oferă indicii elegante de ciocolată neagră,
vanilie şi putină scorţişoară – totul într-un rafinament unic!

Istoric
Tequila Don Julio poartă numele creatorului său, Don Julio
González-Frausto Estrada, care a început să distileze
tequila încă de când avea 17 ani. Dându-şi seama de
beneficiile unui lucru făcut cap-coadă, acesta şi-a creat
propria distilerie, numită La Primavera, acolo unde şi-a
petrecut următorii 40 de ani dăruindu-se meseriei sale.
A experimentat tot felul de procese în producţia de
tequila, de la cultivarea agavelor până la îmbutelierea
produsului final. Interesant de ştiut este că primele
produse ale lui Don Julio au fost consumate doar între
prieteni, decizia de a înfiinţa o companie producătoare
luând naştere abia după ce vestea acestei desăvârşite
tequila se răspândise deja peste tot.
www.ppd.com.ro
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Tequila
DIAGEO

Don Julio

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Gustul său face ca servirea chiar şi într-o variantă pură, Tequila
Don Julio şi atât, să fie întotdeauna o recompensă. Cu toate
acestea există o mulţime de modalităţi de a savura Don Julio în
unele dintre cele mai cunoscute cocktailuri din lume. Câteva dintre
acestea ar fi Black Widow, Uncle Buck, The Eclipse, Pharaoh
Cooler, Fall and Summer, 1942 Martini, Don Julio Colada, Pom
Blanco, Mexican Punch sau Don Julio Hot Nantucket Night. Dar
Tequila Don Julio se asortează foarte bine şi cu o Sangrita şi atât.
Simplitatea însăşi se regăseşte într-o Tequila Don Julio Blanco,
însoţită de o felie de lime. Adaugă 50ml de Don Julio Blanco întrun pahar plin cu cuburi de gheaţă şi apoi decorează totul cu o
felie de lime. Perfect!
Pe de altă parte, simplitatea
îmbinată armonios cu luxul
se află într-o Tequila Julio
Reposado, acompaniată
de o felie de portocale.
Adaugă 50ml de Don Julio
Reposado într-un pahar plin
cu gheaţă şi apoi asortează
totul cu o felie de portocală.
Şi gata!

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi DON JULIO
• Este considerată prima tequila super premium din lume.
• În fiecare strop se regăseşte munca a 40 de ani de
perfecţionare.
• Vei savura tăria a ceea ce înseamnă 100% agave albastre.
• Are puterea de a eleva gustul oricărei băuturi.
• Este o recompensă pentru tot ceea ce ai făcut în ziua
respectivă.
www.ppd.com.ro
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Liqueur

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
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Bitter &
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Vermouth
Wine
Beer
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Non Alcoholic
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Prețuri

Liqueur
DIAGEO

Baileys

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Baileys Original Irish Cream este un amestec irezistibil de cremă
de lapte proaspăt, cel mai rafinat whiskey irlandez şi arome
naturale de ciocolată şi vanilie. Cu fiecare gură de Baileys,
plăcerea soseşte în valuri. Crema de lapte se topeşte eliberând
whiskey-ul care te încălzeşte pe dinăuntru, ciocolata îţi încântă
simţurile, în timp ce crema fină şi consistentă înveleşte gura
lăsând un gust foarte plăcut.

Istoric
În anul 1971, managerii de la Gilbeys au dorit să creeze o
băutură irlandeză unică, care să reflecte moştenirea şi tradiţiile
irlandeze în producerea şi distilarea băuturilor alcoolice. Astfel, ei
au luat decizia să combine whiskey-ul şi crema de lapte. Baileys
apare pentru prima dată în 1974, după ce dezvoltarea tehnicii
de producţie a durat aproape 4 ani. În primul an după lansare
au fost îmbuteliate aproximativ 72.000 de sticle de Baileys. În
prezent, doar într-o singură zi se produc peste 350.000.
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Prețuri

Liqueur
DIAGEO

Baileys

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Se pun 3 cuburi de gheaţă într-un pahar şi se toarnă 50ml Baileys.
Clasic şi elegant.
Baileys Long Ice
Adaugă într-un blender
50ml Baileys şi 2 cuburi de
gheaţă şi amestecă până se
omogenizează complet. Se
serveşte întrun pahar înalt.
Baileys Latte
Toarnă 50ml cafea
espresso
într-o
cană, adaugă 30ml
Baileys, 100ml lapte
cald şi decorează pentru
efect cu ciocolată rasă sau
scorțișoară.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi BAILEYS
• Crema de lichior numărul 1 în lume: peste 2365 de pahare
de Baileys sunt consumate în fiecare minut.
• Este produs din ingrediente de cea mai bună calitate: cremă
de lapte proaspătă, cel mai rafinat whiskey irlandez şi arome
exclusive de ciocolată şi vanilie.
• Este produs printr-o tehnică patentată, care îi permite să fie
proaspăt timp de 24 de luni fără a conţine conservanţi.
• Whiskey-ul irlandez din conţinutul său este triplu distilat.
• Crema de lapte folosită la producerea Baileys se livrează
zilnic în cisterne speciale şi se foloseşte în aceeaşi zi.
www.ppd.com.ro
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Liqueur
DIAGEO

Despre noi

Sheridan’s

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Uimitor prin designul ambalajului său şi conţinutul delicat,
Sheridan’s este o alegere delicioasă. Sticla de Sheridan’s
păstrează separat două lichioruri pline de savoare, care se
combină fără să se amestece complet în momentul în care
sunt turnate în pahar. O parte a sticlei conţine lichior de culoare
neagră cu arome de cafea şi whisky, iar cealaltă o combinaţie
de ciocolată albă şi vanilie. Amestecul celor doua lasă un gust
plăcut de ciocolată, nuci şi cafea, comparabil cu o
delicioasă prăjitură tiramisu, stropită cu whiskey.

Istoric
Sheridan’s este un lichior lansat relativ
curând, la începutul anului 1994, de către
Thomas Sheridan & Sons din Dublin,
Irlanda. Marea provocare a creatorilor
săi a fost dezvoltarea unui sistem de
turnare în pahar care să elibereze cele
două lichioruri în cantităţi ideale, astfel
încât cel alb să plutească deasupra celui
negru, asemenea unei cafele irlandeze.
Folosind tehnologii de ultima oră a fost
creat un capac special, datorită căruia acum
poţi servi un Sheridan’s într-un mod perfect,
de fiecare dată.

www.ppd.com.ro
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Liqueur
DIAGEO

Sheridan’s

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Pentru o servire perfectă este important să se încline paharul şi
să se toarne Sheridan’s foarte încet. Datorită densităţii diferite
şi a capacului special creat, cele două lichioruri se vor aşeza
separat în pahar, cel alb plutind uşor deasupra celui negru.
Sheridan’s cu gheață
Pune gheata intr-un pahar
scurt, inclina-l si toarna
incet Sheridan’s pentru
ca cele doua lichioruri sa
se aseze in pahar intr-un
contrast perfect.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi SHERIDAN’S
• Conţine două lichioruri separate care se completează
perfect, fără a se amesteca.
• Are un capac special creat care-ţi permite să-l torni perfect
în pahar de fiecare dată.
• Are un ambalaj unic în lume, impresionant din punct de
vedere vizual şi uşor de recunoscut.
• Este obţinut din ingrediente de cea mai bună calitate, printr-o
tehnologie avansată.
• Este un cadou deosebit pentru orice ocazie datorită aspectului
unic şi al gustului deosebit.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

Frangelico

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Frangelico este un lichior tradiţional din alune, inspirat de către
călugării creştini care trăiau în trecut în Piemont, de unde şi
forma specială a sticlei. Minunatele alune sălbatice prăjite, care
se găsesc doar în nordul Italiei, combinate cu vanilie, cacao şi
alte extracte naturale, creează aroma complexă a lui Frangelico.
Are o culoare aurie pală, o textură bogată şi un gust delicat de
alune cu note de vanilie şi ciocolată neagră. Finalul este fin şi
îndelungat, învăluit în arome.

Istoric
Produs în regiunea Piemont din nordul Italiei, originile sale ne duc
cu peste 300 de ani în urmă, la călugării creştini care populau
dealurile din această zonă. Având o măiestrie deosebită în
crearea celor mai fine băuturi, aceştia foloseau alune sălbatice
şi alte ingrediente locale pentru a distila lichiorul pe care este
bazat astăzi Frangelico. Numele de asemenea face trimitere la
o legendă locală, Fra. Angelico fiind un călugăr sihastru care se
presupune că a trăit în secolul 17 în Piemont, în mijlocul naturii,
unde a creat reţete unice de lichioruri. Frangelico a fost fondată
în anul 1978 în oraşul Canale de către Barbero, o afacere de
familie cu tradiţie în domeniul băuturilor alcoolice în Italia.
www.ppd.com.ro
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Liqueur

Frangelico

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Frangelico este savurat simplu, cu gheaţă, cu cafea sau într-o
varietate de cocktailuri stilate.
Frangelico Martini
Amestecă într-un shaker o parte de
Frangelico şi o parte de SKYY Vodka.
Serveşte apoi într-un pahar de martini
cu marginea îmbrăcată în ciocolată.
Frangelico Tuscan Mule
Toarnă într-un pahar înalt plin cu gheaţă o
parte şi jumătate de Frangelico şi patru părţi
de bere de ghimbir. Decorează în final cu o
felie de portocală.
Frangelico Zesti
Toarnă 60ml de Frangelico într-un pahar scurt
plin cu gheaţă şi adaugă sucul a un
sfert de lime.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi FRANGELICO
• Este creat dintr-un sortiment special de alune sălbatice care
cresc numai în nordul Italiei.
• Este produs exclusiv din ingrediente naturale, fără aditivi
artificiali.
• Are o sticlă distinctivă, în formă de călugăr, cu un puternic
impact vizual.
• Este comercializat în peste 90 de ţări în întreaga lume.
• A câştigat numeroase medalii de aur la competiţiile
internaţionale pentru gustul său irezistibil.

Vermouth
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Non Alcoholic
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Prețuri

Despre noi

Carolans

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
De peste 30 de ani, Carolans reprezintă echilibrul perfect
dintre cel mai fin whisky irlandez, alcool pur şi cremă de
lapte savuroasă, plus câteva picături din cea mai bună
miere. Mierea nu putea lipsi din această combinaţie
subtilă de arome, Carolans fiind produs în Clonmel,
care înseamnă în galică Valea Mierii. Pentru a obţine
consistenţa sa delicată este folosită cea mai fină cremă de
lapte, dintr-o zonă recunoscută pentru calitatea lactatelor
sale. Cu o concentraţie mică de alcool, Carolans are un
gust distinctiv de whisky şi arome subtile de miere.

Istoric
Nu este de mirare faptul ca lichiorurile cremă au apărut
în Irlanda, o ţară cu tradiţie în distilarea whisky-ului şi
obţinerea celor mai fine lactate. Carolans Irish Cream
a fost conceput în 1978 și lansat pentru prima dată în
Marea Britanie în iulie 1979. De atunci brandul a crescut
considerabil şi a ajuns crema de whisky irlandeză numărul
2 în lume, comercializată în peste 80 de ţări.
Carolans este produs de peste 30 ani în Clonmel, în
Country Tipperary, probabil cea mai buna zonă de produse
lactate din lume.
www.ppd.com.ro
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Liqueur

Carolans

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Doar toarnă Carolans într-un pahar scurt, cu gheaţă şi savurează-i
gustul unic.
Nutty Irish Woman
Amestecă părţi egale de Carolans Irish Cream şi Frangelico
Hazelnut Liqueur. Pune mixul într-un pahar de tip martini, iar în
final adaugă puţină frişcă şi alune mărunţite.
Carolans Latte
Într-o cană cu cafea espresso adaugă
Carolans Irish Cream şi lapte cald.
Poţi decora băutura cu puţină cacao sau
frişcă.
Carolans Frappe
Amestecă într-un blender o ceaşcă de espresso, o
parte de Carolans, două părţi de lapte şi două cupe
de îngheţată de vanilie. Toarnă puţin
sirop de ciocolată în interiorul unui
pahar înalt, apoi adaugă amestecul
şi puţină frişcă pe deasupra.

Motive să alegi CAROLANS
• Are un gust cremos şi perfect echilibrat, care l-a consacrat
în întreaga lume.
• Este produs în patru etape unice, combinând măiestria
tradiţională cu tehnologia modernă.
• Provine dintr-o zonă faimoasă pentru lactatele de calitate.
• Este crema de whisky numărul 2 în lume, comercializată în
peste 80 de ţări.
• Aroma sa unică i-a adus medalia de aur la competiţia de
băuturi alcoolice de la San Francisco.
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Prețuri

Liqueur

Despre noi

Grand Marnier

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Grand Marnier combină maturitatea şi complexitatea coniacului
cu exotismul esenţei distilate din portocale, în baza unei reţete
secrete. Este îmbătrânit fără grabă în butoaie de stejar francez
ceea ce îi conferă subtilitate şi rotunjime incomparabile. Este de
culoarea topazului cu tente aurii şi de chihlimbar. Are un parfum
complex, în care florile de portocal se combină cu coji zaharisite
de lămâie şi caramel. Aroma de portocale amărui este amplificată
de coniacul cu nuanţe de marmeladă de portocale şi nuci. Gustul
final este lung şi armonios.

Istoric
Povestea Grand Marnier a început în 1827, când
Jean-Baptiste Lapostolle a fondat o distilerie în
Neauphe-le-Château, Franţa pentru a produce
lichioruri de fructe. 49 de ani mai târziu, nepoata
sa se căsătoreşte cu Louis-Alexandre Marnier, un
cunoscător al coniacului fin. Acesta a avut ideea
inovatoare de a combina coniacul cu o varietate
rară de portocale din Caraibe, “Citrus bigaradia”.
Astfel a luat naştere în 1880 faimosul lichior Grand
Marnier. Începând cu Expoziţia Universală de la
Chigaco din 1893 unde a primit prima medalie,
Grand Marnier a continuat să câştige numeroase
premii naţionale şi internaţionale, fiind considerat
unul din cele mai fine lichioruri din lume.
www.ppd.com.ro
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Liqueur

Grand Marnier

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Grand Marnier a devenit lichiorul preferat pentru mixuri şi long
drinks încă din momentul în care moda cocktailurilor a pus
stăpânire pe Statele Unite şi Europa în anii 1930.
Grand Tonic
Într-un pahar mare cu picior
toarnă 40ml de Grand Marnier
peste cuburi de gheaţă.
Adaugă 120ml de apă tonică
şi stoarce o felie de lămâie în
pahar. Decorează cu o felie
de lămâie şi una de portocală.
Grand Sour
Combină 50ml de Grand
Marnier cu sucul proaspăt
de la o lămâie și gheață întrun shaker. Toarnă amestecul
într-un pahar de cocktail racit
înainte.

Motive să alegi GRAND MARNIER
• Este creat după o reţetă unică, păstrată secretă de-a lungul
timpului.
• În cei peste 100 de ani de istorie a devenit un simbol al
stilului de viaţă francez.
• Este lichiorul preferat pentru cocktailuri.
• O sticlă de Grand Marnier este vândută la fiecare 2 secunde
în toată lumea.
• Este distribuit în peste 150 de ţări.
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Liqueur
DIAGEO

Smirnoff North

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Smirnoff North combină prospețimea gustului de vodcă triplu
distilată Smirnoff cu aroma nordică a fructelor de pădure din
Norvegia într-o băutură răcoritoare și revigorantă. Gustul fructelor
nordice, asemănător cu cel al afinelor și notele subtile de citrice îi
oferă băuturii o expresie echilibrată și puternică. Aroma sa finală
este una extra fină.

Istoric
În 1864, la Moscova începe povestea Smirnoff și a lui Piotr
Arsenyevich Smirnov. Procesul de distilare, inovator pentru
acea vreme, folosea cărbunele pentru filtrarea vodcii în vederea
obţinerii unei calităţi constante a băuturii. Acest lucru a făcut-o
să fie cea mai cerută vodcă din Rusia și ajunge să fie chiar parte
din literatura rusească, fiind menționată în nuvela lui Cehov „Un
duel”. Astăzi Smirnoff este vodca numărul 1 în lume, fiind vândută
cu succes în peste 130 ţări. Smirnoff este comercializată în mai
multe forme diferite, în 2010 fiind lansată și băutura Smirnoff
Norsk, un lichior facut din fructe de pădure norvegiene ce îi
conferă o culoare albastru deschis. Mai târziu a fost recunoscută
ca Smirnoff North sau Smirnoff Nordic Berries.
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Prețuri

Liqueur

Schwartzhog

Despre noi
Standard
Whisky

HARDENBERG

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Schwartzhog este un krauter liqueur delicios făcut din
ierburi atent selecționate, fructe și rădăcini precum
pelin, ghimbir, coajă de portocală și o infuzie a unui
component special, denumit “rădăcina mistrețului”.
Rețeta secretă de preparare, care datează din perioada
medievală este cea care conferă un gust unic pentru
Schwartzhog. Știm doar că in componență intră
ingrediente naturale, unice, printre care și „rădăcina
mistrețului”, o plantă despre care se spune că ar avea
puteri misterioase.

Istoric
Schwartzhog este produs în Germania de către familia
Hardenberg, după o rețetă secretă medievală, transmisă
de peste 300 de ani, din generație în generație.
Hardenberg este compania de spirtoase numărul 2
din Germania, având propria distilerie, un teren de
golf și un hotel, acasă la “Mistreț”. La Schwartzhog,
totul este despre tradiție, dar nu tradițional: familia
von Hardenberg este atestată documentar de la 1100,
compania fiind înființată în 1700.
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Prețuri

Liqueur

Schwartzhog

Despre noi
Standard
Whisky

HARDENBERG

Servire
Întotdeauna se servește foarte rece, atât simplu cât și în
combinație cu alte băuturi.
RedheadedHog
Se combină 1/3 Schwartzhog, 1/3 schnapps de piersici și 1/3
suc de merișoare într-un pahar de shot. Se servește rece.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Hogzilla
Se amestecă jumătate Schwartzhog cu
jumătate schnapps de mentă. Se completează cu gheață.

Vodka

Shoot The Hog
Toarna 40ml de
Schwartzhog racit intr-un
pahar de shot si da-l peste
cap. Simplu si aromat!

Rum

Gin

Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi SCHWARTZHOG
• Are o tradiție îndelungată, de peste 300 de ani, fiind preparat
după o străveche rețetă medievală.
• Este preparat în 2 distilerii proprii, cu echipamente de ultimă
generație.
• Are un gust fin, oferit de ingredientele sale naturale: ierburi
atent selectate, fructe și rădăcini.
• Poate fi consumat simplu sau în diverse combinații care îi
păstrează și îmbunătățesc aromele naturale.
• Calitățile sale de digestiv, îl fac o alegere potrivită și pentru
o băutură după consumarea mesei.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

ILLYQUORE

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
ILLYQUORE este un nou lichior unic și original de cafea, perfect
potrivit în cel mai multe ocazii de deschidere a apetitului de
socializare. Gustul îmbietor și distinctiv al cafelei 100% Arabica,
cu note puternice și distincte, se așterne pe senzațiile stridente
și seci de alcool, dând naștere unui melanj seducător și aparte.
Aromele ILLYQUORE sunt o simfonie mixtă, cuprinzând note
speciale de cereale prăjite și ciocolată neagră și miresmele trestiei
de zahăr. Finalul este copleșitor, dulce, aromat și energizant
deopotrivă.

Istoric
Istoria recentă a noii senzații mondiale ILLYQUORE își are
rădăcinile în poveștile de succes ale celor două branduri
fondatoare – illy și Campari. Pasiunea nemărginită pentru cafea
a fondatorului Francesco illy l-a condus spre descoperirea illeta
– precursorul expresoarelor moderne – și a revoluționat industria
cafelei. Astăzi, illy este definiția perfectă a cafelei premium
italiene, preparată și savurată în peste 140 de țări. Nașterea
noii legende ILLYQUORE a devenit realitate odată cu întâlnirea
dintre illy și un alt mare brand al Italiei. Campari aduce cu sine
tradiția și gloria unui secol și jumătate de performanțe pe piețele
din întreaga lume; fabrica legendară de la Sesto San Giovanni,
inaugurată în 1904 și operațională de la Novi Ligure din 2005,
stă mărturie despre istoria de succes a grupului Campari. Astăzi,
Campari și illy oferă tuturor pasionaților de senzații fine și rafinate
savoarea lichiorului de cafea ILLYQUORE, un brand pentru care
istoria mare deja a inceput.
www.ppd.com.ro
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Liqueur

ILLYQUORE

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
BLACK RUSSIAN simbolizează și definește cel mai bine
armonia contrariilor. Un cocktail seducător prin amestecul
aproape perfect dintre ingenuitate și forță.
2/3 Vodka
1/3 ILLYQUORE
Se umple un pahar plin cu gheață sfărâmată, se toarnă apoi
vodka și ILLYQUORE. Se savurează fără grabă.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi ILLYQUORE
• Renumele și prestanța extraordinară a brandului de cafele
illy
• Armonia perfectă a contrariilor - aroma învăluitoare a cafelei
vs. seducția brută a alcoolului
• Designul ultra-fashionist al sticlei
• Seducția irezistibilă a celebrului Black Russian
• Numele incitant și surprinzător al noului brand
www.ppd.com.ro
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Liqueur
DIAGEO

Archers Schnapps

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Îmbuteliat într-o sticlă mată cu design elegant, Archers Schnapps
este lichiorul care a stabilit standardul pentru schnapps-urile
contemporane. Gustul răcoros şi fructat al acestui sortiment este
apreciat în toate colţurile lumii. Lansat în anul 1988 în Marea
Britanie şi realizat din ingrediente de cea mai bună calitate, Archers
Schnapps este un produs modern inspirat de reţete tradiţionale.
Deşi în mod obişnuit se serveşte într-un shot, sortimentul poate
fi savurat şi într-un mix cu gheaţă şi limonadă, suc de portocale,
suc de merişoare sau într-un cocktail.

Istoric
După lansarea sa în 1988, acest lichior de piersici schnapps a
devenit marca cu cea mai rapidă creștere a băuturilor pe piața
din Marea Britanie. Acest produs inovator a stimulat o intreaga
categorie de băuturi care nu exista înainte de lansarea sa. Sticla
sa distinctă cu gheață și grafica tipărită litho au fost mult copiate.
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Prețuri

Despre noi

Fireball

Standard
Whisky

SAZERAC

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky

Caracteristici
Fireball Cinnamon Whisky nu are nevoie de introducere. Daca
inca nu l-ati incercat, imaginati-va cum ar fi sa stati fata in fata
cu un dragon care respira flacari dupa ce a devorat un butoi de
whisky plin de scortisoara intepatoare. Traiti senzatia, savurati si
lasati-va dusi de val. Ce urmeaza depinde de voi!

Istoric
Conform site-ului oficial Fireball, produsul a fost dezvoltat la
mijlocul anilor ‘80 in Canada. Acum Fireball este cunoscut la
nivel international si este des intalnit in barurile din Statele Unite
ale Americii precum si in alte tari.

Servire
Fireball se serveste simplu, sec, intr-un pahar de shot.
Fireball Lemonade
Se umple un pahar inalt cu gheata, se adauga o parte Fireball
si 3 parti Limonada. Se decoreaza cu 2 felii de lamaie. Savurati
pe indelete!
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Prețuri

Despre noi

Southern Comfort

SAZERAC

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky

Caracteristici
Southern Comfort este un lichior produs in America, alcoolul
fiind obtinut din cereale, completat de arome de fructe. Se vinde
in peste 100 de tari din intreaga lume si este una dintre cele
mai cunoscute bauturi, nelipsita din baruri. A fost creeat in New
Orleans unde este o petrecere la fiecare colt de strada si voia
buna nu se opreste niciodata.

Istoric
Este un Whiskey aromat care a fost creeat de M.W. Heron in
1874 in New Orleans. Este o bautura cu o traditie de peste 140
de ani si reprezinta un simbol al Sudului fiind supranumita “The
Grande Ole’ Drink of the South”. Este un lichid aromat si usor de
baut savurat de catre iubitorii de whiskey din intreaga lume.

Servire
Southern Comfort Rocks
Se toarna 50ml Southern Comfort whiskey intr-un pahar scurt
peste 2 cuburi de gheata. Simplu si aromat!
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Prețuri

Sparkling wine & Champagne

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
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Non Alcoholic
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Prețuri

Sparkling wine & Champagne

Cinzano Asti

GRUPPO CAMPARI

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Vinurile spumante italieneşti au fost produse de Cinzano în anul 1840 și
satisfac o gamă largă de preferințe. Cei mai buni struguri își împletesc
aromele pentru a da o savoare tradițională vinurilor precum Asti și
Prosecco, iar noutatea își face loc în amestecurile noi și unice, ca Rose.
Cinzano Asti este un vin spumant premium, cel mai renumit dintre vinurile
Cinzano, produs exclusiv din struguri ai soiului Muscat. Cinzano Prosecco
este un vin spumant sec, aromat, care vine din cele mai bune podgorii
ale regiunii Colline Trevigiane, din nordul Italiei. Cinzano Rose, un vin
spumant delicat şi dulce din nordul Italiei, este produs prin fermentație
naturală Charmat în rezervoare închise. Cinzano Gransec este un vin
spumant sec, produs printr-un proces natural de fermentare. Odată turnat
în pahar, degajă un parfum proaspăt, ușor, cu accente fructate, echilibrat
și plăcut la degustare. Cinzano Gran Dolce este un vin spumant special
- dulce, ușor și acidulat. Acest vin este obținut din struguri de viță nobilă,
atent selecționați din podgoriile renumite ale Italiei.

Istoric
Povestea fraţilor Giovanni Giacomo şi Carlo Stefano Cinzano începe în
anul 1757, când aceștia obţin diplome de maeştri distilatori şi deshid un
mic magazin în Turin, Italia, unde Vermouth ajunge una dintre cele mai
cerute băuturi. Vinul spumant Cinzano apare abia în anul 1840, datorită
muncii şi inovaţiei moştenitorilor. În mijlocul secolului 19, Cinzano îşi
măreşte producţia de produse tradiţionale iar afacerea se dezvoltă,
trecând de la modesta cantitate produsă pentru micul lor magazin la o
scară industrială.
www.ppd.com.ro
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Sparkling wine & Champagne

Cinzano Prosecco

GRUPPO CAMPARI

Servire
Vinurile spumante Cinzano se servesc reci, în pahare speciale.

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky

Cinzano Asti Mimosa
Se toarnă 75ml Cinzano Asti rece şi 25ml suc fresh de portocale
într-un pahar de şampanie răcit în prealabil. Amestecă bine şi
savurează!

Irish
Whiskey

Cinzano Asti with
Strawberries
Toarnă Cinzano Asti
rece într-un pahar
pentru şampanie răcit
în prealabil. 3-4 sferturi
de căpşune proaspete îi
vor încununa savoarea.

Vodka

Cinzano Bellini
Amestecă ușor, într-un
pahar pentru şampanie,
25ml de piure de piersici
proaspete cu 75ml
Prosecco Cinzano.

Liqueur

Motive să alegi CINZANO
• Este lider mondial în categoria vinurilor italiene spumante.
• Fiecare sticlă poartă o garanţie de expertiză şi promisiunea
stilului italian.
• Poate fi servit atât ca aperitiv, cât şi ca bază pentru cele mai
renumite cocktailuri.
• Ai la dispoziție o gamă variată de vinuri spumante Cinzano,
dulci sau seci, fiecare cu caracteristici unice.
• Cinzano are 250 de ani de experienţă ca producător de top
de vinuri spumante.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

Luc Belaire

Standard
Whisky

Sovereign Brands

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Luc Belaire Rose este unul dintre cele mai faimoase vinuri
spumante frantuzesti, obtinut dintr-un amestec deosebit de soiuri:
90% Syrah, 5% Grenache si 5% Cinsault, cultivate in celebra
regiune a vinurilor rose exclusiviste: Provence - Alpes - Cote
d’Azur. Cu un buchet bogat, ne incanta cu arome de capsuni si
coacaze negre, fiind un vin sec, fin si elegant, cu efervescenta
persistenta.
Luc Belaire Luxe este un autentic “Blanc de Blancs”, produs
exclusiv din struguri Chardonnay atent selectionați manual,
alesi pentru caracterul lor bogat și delicat. Belaire Luxe este
desavarsit prin adaugarea unei doze de liqueur de dosage obtinut
din Chardonnay de pe faimoasele Chablis terroir, învechit șase
luni în butoaie de stejar. Răcoritor, cu o abundență de arome
florale fructate de grapefruit, caisă, piersică, cu o tentă finală
dulce, aduce o bogăție echilibrată și complexă, cu efervescență
persistentă.
Luc Belaire Gold este cel mai nou sortiment din portofoliu
și este un vin versatil, ușor de asociat cu orice tip de mâncare.
Are un gust echilibrat și îmbină perfect aromele de Chartonnay
cu notele de pară, brioșă și mango. Este produs în Burgundy din
struguri culeși manual (95% Chardonnay și 5% Pinot Noir).
Luc Belaire Fantome este o surpriză exclusivistă, sticla
fiind iluminată prin apăsarea unui buton ce o transformă în
atracția serii, fiind ideală pentru aniversări și petreceri nocturne,
fiind disponibilă pentru Luc Belaire Rose și Luc Belaire Luxe.
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Prețuri

Despre noi

Luc Belaire

Standard
Whisky

Sovereign Brands

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Istoric
Luc Belaire este o familie de vinuri spumante produse in cea mai
renumita regiune a vinurilor, Provence. Culesi manual si prelucrati
cu multa grija de a sasea generatie de viticultori, tata-fiu, acestia
au pornit afacerea de familie in 1898, in Montagny-les-Beaune,
in inima Burgundiei, mutandu-se apoi, cativa ani mai tarziu in
Provence. Marie Ambal si Edmond Thery au creat reputatia de
a fi cel mai bun vin spumant francez, calitate pastrata pana in
zilele noastre.
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Sparkling wine & Champagne
Lanson

Lanson

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Lanson Black Label este o șampanie clasică cu un gust
plăcut și persistent. Este caracterizată de un buchet de fructe
coapte și citrice și are o culoare strălucitoare. Lanson Rose
Label, una dintre cele mai apreciate şampanii rose din lume,
este proapătă și fructată, cu arome de trandafiri, un gust delicat
și un final persistent. Lanson Gold Label este suplă și
elegantă, având o culoare galbenă cu accente aurii. Aroma sa
de smochine uscate, caise și pere îi dau o notă delicată, plină de
viață. Lanson Ivory Label este de tip demisec, cu arome de
fructe coapte, scorţisoară şi miere. Gustul este rotund și senzual,
de asemenea plin de fructe. Lanson Extra Age Brut are
o culoare galben pai, vibrantă, ce se completează perfect cu
aromele de smochine, pere și miere, ce îți amintesc de produsele
de patiserie franceze. Lanson Extra Age Rose, cu a sa
culoare roz-somon, te îmbină cu un parfum de fructe de pădure
și un gust dulce de gem de căpșune.

Istoric
Povestea de succes a lui Lanson începe în anul 1760, când
François Delamotte și-a creat propria casă de șampanie, una
dintre cele mai vechi din lume. În 1837, Jean Baptiste Lanson,
partener și bun prieten al familiei Delamotte, ajunge să conducă
afacerea și schimbă numele casei în „Lanson, Père et Fils”. În
cei 250 de ani de istorie, valorile și expertiza ce stau la baza
casei Lanson au fost transmise din generație în generație,
poziționând-o în topul producătorilor mondiali de șampanie.
www.ppd.com.ro
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Sparkling wine & Champagne
Lanson

Lanson

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Şampania Lanson poate fi savurată cu orice ocazie, în orice
moment al zilei. Singura condiţie este să fie servită rece.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi LANSON
• Provine de la una din cele mai vechi case de șampanie din
lume, fondată în 1760.
• Este produsă în cel mai pur stil al șampaniei, predominant
din Pinot Noir și Chardonnay.
• Vinificarea are loc după un proces tradițional, care garantează
prospețimea și aroma intensă de fructe.
• Maturarea în pivnițe durează mai mult decât este prevăzut
pentru a obține un vin cu totul deosebit.
• Este foarte populară în toată lumea, consumată de mari
personalităţi, artiști, scriitori sau vedete de cinema.
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Sparkling wine & Champagne

Terra Serena

Despre noi
Standard
Whisky

VINICOLA

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Prosecco provine dintr-o viţă de vie rustică și puternică. O viță de
vie ce face ciorchini lungi și boabe mari. Ciorchinii sunt distribuiți
cu grijă de-a lungul butucului, iar parfumul acestora este…
îmbietor! În întreaga lume sunt cunoscute trei tipuri de Prosecco.
Prosecco Tranquillo este cel mai cunoscut și provine din struguri
ce sunt foarte bine copți. Prosecco Frizzante este cel semispumant, deloc pretențios și cel mai ușor de băut dintre toate.
Ultimul este Prosecco Spumante, un spumant în întregime, ce la
rândul lui se împarte în alte trei tipuri: brut, uscat și foarte uscat.
Ca și cromatică, Prosecco este de un galben pai cu nuanțe verzui.
Cât despre gust sau miros, fructat este cuvântul potrivit.

Istoric
Prosecco este mândria din NE-ul Italiei. O mândrie a cărei istoric
poate fi explicată În felul următor. În timpul Imperiului Roman
erau niște struguri care se numeau PUCINO. Aceștia au fost
transformați într-un vin care mai apoi a fost foarte apreciat de
împărăteasa Livia Augusta. Și foarte-foarte aproape de Trieste
era acolo un orașel numit Prosecco și o viță de vie bogată numită
GLERA – și astfel 1969 a devenit anul în care calitatea vinului
Prosecco a fost recunoscută ca fiind una italienească.
www.ppd.com.ro
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Sparkling wine & Champagne

Terra Serena

Despre noi
Standard
Whisky

VINICOLA

Servire
Prosecco este ideal ca un aperitiv și merge foarte bine cu peștele
și alături de carne albă. Totodată, Prosecco se recomanda a fi
servit la o temperatură între 7 și 9 grade Celsius.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine

Motive să alegi PROSECCO
• Calitatea: calitatea vinului italienesc.
• Gustul aromat și parfumul fructat.
• Este ideal ca aperitiv.
• Prosecco. Toată lumea a auzit de el.
• Sau pentru că pur și simplu meriţi să-ți oferi o plăcere stilată.

Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Sparkling wine & Champagne

Grande Vento

Despre noi
Standard
Whisky

VINICOLA

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Un vin spumant proaspăt, al cărui lichid catifelat oferă un gust
intens cu arome de fructe și flori. Perfect pentru a fi utilizate în
prepararea aperitivelor pe bază de prosecco. A se servi rece la o
temperatură între 6 și 8 grade.

Istoric
În timpul Imperiului Roman a existat o vinărie numita PUCINO,
de la care a fost obținut un vin extrem de iubit de împărăteasa
Livia Augusta. Aproape de Trieste există un oraș numit Prosecco
și o vie numită Glera. În 1868 Prosecco devine semnătura
domeniului Conegliano și Valdobbiadene de contele Giulio Maria
Balbi Valier de Pieve di Soligo. În 1969 Prosecco Conegliano și
Valdobbiadene obțin titulatura DOC și în vara lui 2009 primesc
statutul DOCG, devenind vinul DOC 44° din Italia. Și astfel
Prosecco intră în cateoria vinurilor de lux din Italia.

Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Sparkling wine & Champagne

Grande Vento

Despre noi
Standard
Whisky

TV 95 88 IT

Servire
Un vin spumant proaspăt, a cărui lichid catifelat oferă un gust
intens cu arome de fructe și flori. Perfect pentru a fi utilizate în
prepararea aperitivelor pe bază de prosecco. A se servi rece la
o temperatură între 6 și 8 grade.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine

Motive să alegi GRANDE VENTO
• Calitatea vinului italienesc.
• Gustul aromat și parfumul fructat.
• Este ideal ca aperitiv.
• Prosecco. Toată lumea a auzit de el.
• Sau pentru că pur și simplu meriţi să-ți oferi o plăcere stilată.

Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Bitter & Aperitif

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Bitter & Aperitif

Campari

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Campari este un bitter prin excelenţă, faimos în toată lumea
şi creat după o reţetă unică, păstrată secretă de peste 150 de
ani. Reprezintă un amestec complex şi subtil de ierburi, plante
aromatice şi fructe cu alcool şi apă, ultimele două fiind singurele
ingrediente cunoscute din reţeta sa. Caracterizat de un gust
amărui distinct şi revigorant şi de o culoare roşie vibrantă,
Campari intrigă prin natura sa enigmatică şi captivantă. Calitatea
sa superioară l-a făcut cunoscut în întreaga lume drept un simbol
al stilului şi excelenţei italiene.

Istoric
Istoria Campari îşi are originile în Novara, în 1860, când
experimentele lui Gaspare Campari au dus la invenţia unei
băuturi noi, cu o aromă amăruie unică, a cărui reţetă s-a păstrat
intactă de-a lungul vremii. Aproximativ 17 ani mai târziu, Gaspare
s-a mutat la Milano şi a deschis o cafenea în centrul oraşului,
Caffe Campari. Datorită locaţiei de prestigiu, Campari a devenit
în scurt timp un aperitiv renumit şi o prezenţă nelipsită de la
evenimentele sociale din Milano. În 1904 a fost deschisă prima
fabrică Campari în Sesto San Giovanni şi a început călătoria
brandului în străinătate. Astfel, s-a născut o poveste de succes
care continuă să inspire şi să definească tendinţe şi în zilele
noastre.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Bitter & Aperitif

Campari

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Campari este servit tradiţional cu gheaţă sau cu puţin sifon.
Totuşi, gustul său unic contribuie la unele din cele mai renumite
cocktailuri.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Americano
Se toarnă o parte Campari, o parte vermouth Cinzano Rosso
şi o parte apă minerală într-un pahar scurt plin cu gheaţă şi se
decorează cu o felie de portocală.

Bourbon
Whiskey

Negroni
Se amestecă într-un pahar scurt plin cu gheaţă o parte Campari,
o parte gin şi o parte vermouth Cinzano Rosso. Apoi
se decorează cu o felie de portocală.

Gin

Campari Tonic
Într-un pahar bine răcit înainte,
turnați cu atenție o parte Campari
și două părți apă tonică. Savurați un
Campari Tonic special, garnisit, la alegere,
cu o felie de portocală.

Motive să alegi CAMPARI
• Este prima alegere în materie de Bitter Aperitiv, un simbol al
stilului şi eleganţei italiene.
• Este distribuit în peste 190 de ţări şi este unul din cele mai
faimoase branduri din lume.
• Aproximativ 3 milioane de baxuri de Campari sunt vândute
global în fiecare an.
• Reţeta sa este un secret bine păstrat, aceeaşi de peste 150
de ani.
• Este folosit pentru a prepara unele dintre cele mai faimoase
cocktailuri din lume.
www.ppd.com.ro

Despre noi

Vodka

Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Bitter & Aperitif

Aperol

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Numele lui spune totul: Aperol este aperitivul perfect. Gustul său
unic este obţinut printr-o reţetă secretă, care nu a fost niciodată
modificată. Are o culoare portocalie intensă şi conţine infuzii de
ingrediente alese precum bitter şi portocale dulci plus numeroase
ierburi şi rădăcini în proporţii perfecte. Aroma intensă de portocale
şi ierburi se combină cu o notă subtilă de vanilie. Textura este
catifelată, cu un gust prelung şi dulce-amărui de portocale
şi ierburi plus tonuri de lemn. Aroma finală este persistentă şi
plăcută, cu note tipice de ierburi amărui.

Istoric
Aperol a fost lansat în 1919 la Târgul Internațional de la Padova.
Creat de fraţii Barbieri, acest lichior a devenit în scurt timp unul
dintre favoritele italienilor. Popularitatea sa a crescut foarte mult
imediat după cel de-al doilea război mondial, în special în rândul
tinerilor şi al femeilor. În anii următori o campanie publicitară
avându-l în centru pe marele actor italian Tino Buazzelli a făcut
celebră fraza „Ah, Aperol”, care a fost adoptată de oameni în
baruri pe întreg teritoriul Italiei. Este de remarcat faptul că rețeta
sa a rămas neschimbată şi secretă de-a lungul timpului, fiind o
taină bine păstrată chiar şi în zilele noastre.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Bitter & Aperitif

Aperol

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Aperol este inima renumitului long drink Aperol
Spritz, extrem de popular la nivel mondial.
Aperol Spritz
Pune gheaţă şi o felie de portocală întrun pahar mare cu picior. Adaugă trei
părţi de prosecco, două părţi de Aperol
şi puţină apă minerală. Amestecă
bine şi savurează.
Aperol Classic
Toarnă într-un pahar înalt răcit o
parte de Aperol rece şi puţină apă
minerală. Decorează cu o felie de
portocală pentru o servire perfectă.
Aperol Sour
Pune două părţi de Aperol, o parte suc de
lămâie şi puţin sirop de zahăr. Amestecă
bine şi toarnă totul într-un pahar înalt plin
cu gheaţă. La final decorează cu o
felie de portocală.

Motive să alegi APEROL
• Este un aperitiv cu un procent scăzut de alcool si un gust
perfect, complex şi bogat, care îţi potoleşte setea.
• Este produs într-un mod unic, după o reţetă originală care
nu a fost dezvăluită niciodată.
• Este produs într-o cantitate de peste 150.000 de sticle pe zi.
• Este inima renumitului long drink Aperol Spritz, extrem de
popular la nivel mondial.
• Este cel mai consumat aperitiv italian, putând fi servit pe tot
parcursul zilei.
www.ppd.com.ro

Despre noi

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Bitter & Aperitif

Cynar

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Cynar este un bitter italian pe bază de anghinare, recunoscut
pentru versatilitate şi gustul distinctiv şi bogat. Are o culoare
închisă şi o aromă dulce-amăruie. Este un bitter complet
natural, care conservă perfect toate proprietăţile benefice ale
ingredientelor folosite în prepararea sa. Gustul său unic este
obţinut prin infuzia a 13 plante şi ierburi, remarcându-se aroma
de anghinare, care îi dă şi numele. Având un conţinut moderat
de alcool, Cynar este o băutură modernă şi versatilă, ideală de
savurat în momentele de după cină.

Istoric
Istoria Cynar începe în anul 1952 când a fost lansat pe piaţă
şi este strâns legată de reclamele de televiziune din anii 1960,
interpretate de Ernesto Calindri. Reclamele îl prezentau pe
faimosul actor italian în timp ce savura Cynar la o masă plasată în
plin traffic, în mijlocul unei străzi aglomerate, cu sloganul „Contro
il logorio della vita moderna”. În 1995 brandul a devenit parte
a grupului Campari, lider pe piaţa internaţională de aperitive si
digestive. Cynar este astăzi una dintre cele mai versatile băuturi
din lume: preferată după mese în Italia, savurată în cocktailuri în
Brazilia şi Statele Unite si apreciată cu bere în Franţa.
www.ppd.com.ro

Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
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Non Alcoholic
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Bitter & Aperitif

Cynar

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI
Servire
Cynar poate fi savurat fie ca aperitiv, în general peste gheaţă,
sau în diverse cockatiluri (mixuri cu apă minerală şi lămâie, cola
sau apă tonică). Datorită ingredientului de bază şi al proprietăţilor
sale benefice, Cynar este deseori Servit ca digestiv.
Cynarata
Într-un pahar scurt plin cu gheaţă toarnă 50ml de Cynar şi 150ml
de suc proaspăt de portocale. Amestecă, decorează cu o felie
de portocală şi savurează.
Cynar Tonic
Într-un pahar înalt adaugă gheaţă, 50ml de Cynar şi 150ml de
apă tonică. Pentru decor foloseşte o felie de lămâie.
Cynar Spritz
Adaugă gheaţă într-un pahar şi
toarnă 2 părţi de Cynar, 3 părţi
de prosecco şi o parte de apă
minerală. Amestecă şi decorează
cu o felie de lămâie.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi CYNAR
• Este o băutură naturală, obţinută din infuzia a 13 plante şi
ierburi
• Are un gust unic, special, dat de frunzele de anghinare.
• Poate fi servit atât ca aperitiv, cât şi ca digestiv.
• Versatilitatea sa îl recomandă pentru numeroase cocktailuri.
• Este distribuit internaţional, fiind foarte popular în Brazilia,
Italia şi Elveţia.
www.ppd.com.ro

Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Bitter & Aperitif

Averna

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Datorita gustului fin, aromelor deosebite si echilibrului perfect
dulce-amarui, lichiorul poate fi savurat în orice moment al zilei,
sec, cu gheata sau direct din congelator. Traditional, lichiorul
este consumat dupa masa, ca digestiv. In pahar se elibereaza
un parfum intesesant, proaspat, de ierburi aromatice, cu accente
citrice.Gustul prezinta note parfumate si delicioase de ierburi
aromatice, caramel, coaja de portocala proaspat razuita si
condimente. Finisul este dulce-amarui iar culoarea lichidului este
maro închis.

Istoric
Considerat bautura traditionala, Amaro Averna este un lichior
italian, originar din Sicilia. Denumirea provine de la numele
inventatorului, Salvatore Averna, care a creat aceasta reteta
deosebita în anul 1868. Amaro Averna îmbina traditia cu stilul
modern si reprezinta dintotdeauna o garantie a calitatii, fiind unul
dintre cele mai faimoase bittere din lume.
Averna On The Rocks
Intr-un pahar scurt pune 2 cuburi de gheata si toarna 50ml de
Averna peste. Poti decora cu rozmarin sau te poti bucura simplu
de spectacolul din pahar.
www.ppd.com.ro

Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
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Non Alcoholic
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Vermouth

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Vermouth

Cinzano

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Încă din anul 1757 Cinzano este aperitivul autentic italian.
Perfecţiunea este dată de combinaţia între vin, alcool şi o infuzie
de ierburi şi condimente. Reţeta originală Cinzano este unică
în lume şi a fost ţinută secretă vreme de peste 250 de ani.
Cinzano Rosso este îndrăzneț şi incitant şi se dezvăluie în
arome intense de citrice și fructe de pădure. Gustul final este
amar, plăcut şi persistent. Cinzano Bianco este parfumat,
corpolent şi delicat totodată, cu un gust răcoritor şi o aromă de
ierburi proaspete, lămâie plus alte ingrediente secrete. Cinzano
Extra Dry are o culoare galben pal, la fel de vibrantă ca aromele
acestuia. Prezintă note vii, de ierburi aromatice.

Istoric
Povestea fraţilor Giovanni Giacomo şi Carlo Stefano Cinzano
începe în anul 1757, când aceștia obţin diplome de maeştri
distilatori şi deschid un mic magazin în Turin, Italia, unde Vermouth
ajunge una dintre cele mai cerute băuturi. În mijlocul secolului al
XIX-lea Cinzano îşi măreşte producţia de produse tradiţionale iar
afacerea se dezvoltă, trecând de la modesta cantitate produsă
pentru micul lor magazin la o scară industrială.
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Prețuri

Vermouth

Cinzano

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Servire
Cinzano este aperitivul perfect, dar este folosit în acelaşi timp şi
în cocktailuri renumite. Se serveşte de obicei cu gheaţă, deseori
acompaniat de fructe.
Cinzano on the rocks with strawberries
Toarnă Cinzano Bianco într-un pahar, adaugă cuburi de gheaţă
şi amestecă ușor jumătăţi de căpşuni.
Cinzano Cinnamon
Pune bucăţi de portocală tăiată în cubulețe mici într-un pahar înalt
şi adaugă jumătate de linguriţă de scorţişoară
pudră. Adăugă apoi gheaţă
şi completează cu Cinzano
Rosso. Poţi decora cu un
beţişor de scorţişoară.
Cinzano Dry Berry
Pune părţi egale de Cinzano
Extra Dry şi suc de coacăze întrun shaker. Toarnă amestecul întrun pahar înalt, umplut cu gheaţă
şi zmeură.

Motive să alegi CINZANO
• Poate fi servit atât că aperitiv, cât şi ca bază pentru cele mai
renumite cocktailuri.
• Fiecare sticlă vine cu o garanţie de expertiză şi promisiunea
stilului specific italienesc.
• Este al doilea cel mai bine vândut produs din lume din
categoria vermouth.
• Are o istorie de peste 250 de ani, timp în care reţeta sa a
rămas secretă.
• Fiecare sortiment din gama de vermouth Cinzano este unic.
www.ppd.com.ro

Despre noi

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Wine

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Wine

Cloud Chaser

Despre noi
Standard
Whisky

Sovereign Brands

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Are o culoare specifică unui Rose clasic - asemănătoare coralului,
deschisă și ademenitoare. Aromele sale sunt vibrante și exotice,
simțindu-se fructele tropicale printre care amintim banana și
mango. Este ușor și lin, ademenitor pentru aromele sale de
piersică, pară și caisă. Cloud Chaser se asociază foarte bine
cu fructe de mare, paste, bucătăria asiatică sau mediteraneană,
grătare și fripturi.

Istoric
Din podgoriile scăldate în razele soarelui, suntem mândri să
vă prezentăm CLOUD CHASER, un Cotes de Provence Rose:
elegant, sec, ușor de băut, produs cu măiestrie în regiunea
Provența din Sud-Estul Franței. Fiecare sticlă de Cloud Chaser
este un mix de struguri specifici regiunii Provența. Ca rezultat,
este încântător, ușor și cu o complexitate subtilă caracteristică
unui vin rose suculent, care evocă într-un mod armonios originile
sale din Sudul Franței - Alpii pe de-o parte, Mediterana, Nisa,
Saint-Tropez și Monaco pe cealaltă.
www.ppd.com.ro
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Wine

Barton & Guestier

Barton & Guestier

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Barton & Guestier - Traditie pornind din anul 1725 La doar 30 de ani, Thomas Barton, fondatorul
companiei Barton & Guestier a părăsit ţara natală Irlanda şi a emigrat în regiunea Bordeaux
a Franţei. În anul 1725 a înfiinţat o companie de transporturi navale.
În scurt timp, eforturile sale i-au adus un nivel ridicat de prosperitate şi până în 1747, Thomas
Barton a devenit transportatorul numărul 1 din Bordeaux. În 1802, nepotul şi succesorul său,
Hugh Barton a intrat într-un parteneriat de afaceri cu Daniel Guestier, un negustor francez.
Din acest parteneriat se naşte compania Barton & Guestier. B&G este în acest moment una
dintre companiile de vinuri cu tradiţie din regiunea Bordeaux.

Standardul vinurilor franceze de calitate
Cu experienţă obţinută în urma a trei secole de producţie şi comercializare a vinurilor, Barton
& Guestier este unul dintre cele mai importante branduri franţuzeşti, cunoscut de milioane
de clienţi din întreaga lume. Tradiţia acestui brand garantează calitatea constantă a fiecarei
ediţii de vinuri şi le oferă clienţilor certitudinea unei alegeri reuşite pe pieţe care au devenit
din ce în ce mai selective. Compania Barton & Guestier este prezentă în 130 de ţări de pe
cinci continente.
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Prețuri

Beer

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
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Prețuri

Beer

Estrella Damm

Damm Group

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici

Estrella Damm este berea Barcelonei, ce aduce la viaţă esența
“stilului de viaţă” mediteranean în cele mai râvnite localuri. Este o
bere lager ce se adresează tuturor celor care își doresc o experiență
culturală autentică, care trăiesc fiecare zi cu pasiune, căutând să se
relaxeze și să se distreze. Estrella este berea celor care sunt mereu
înconjuraţi de prieteni, care adoră arta și creativitatea și apreciază
oricând o experienţă unică. Estrella este, de asemenea, sponsor
oficial al FC Barcelona, al turneului Madrid Tenis Open și al unora
dintre cele mai mari evenimente muzicale și culturale din Barcelona,
precum La Mercè, Cruïlla sau Sonar.
Ambalare: Sticlă 330ml. Alcool: 4,6% vol.

Istoric

Acum 140 de ani, tânărul August Küntzmann Damm și prietena lui
Melanie au decis să emigreze din Alsacia în timpul războiului FrancoPrusac. Călătoria lor i-a adus pe coasta Mediteraneană, unde s-au
stabilit, visând să întemeieze o fabrică de bere. Visul lor s-a împlinit în
1876, când și-au înfiinţat propria fabrică și au creat o bere adaptată la
climatul mediteranean. Astăzi, Damm este un grup ale cărui produse
sunt vândute în peste 90 de țări, cu vânzări de peste 10 milioane de
hectolitri și o cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro.

www.ppd.com.ro
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Beer

Estrella Damm Non Alcoholic

Damm Group

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici

Estrella Damm Non Alcoholic se prepară cu aceleași ingrediente
și urmează aceleași procese de fabricație utilizate ca pentru
varianta cu alcool. Se adaugă drojdie și fermentația produce
alcoolul în mod natural. Apoi, datorită unei tehnici avansate
numită “distilare în vid”, procentul de alcool este redus la 0,0%
- însă, fără a-i schimba gustul în niciun fel. Are o culoare aurie,
o notă distinctă și echilibrată și un gust amar delicat. Ne putem
bucura de savoarea mediteraneeană a acestei beri, dacă este
servită la o temperatură cuprinsă între 4°și 6°C.
Ambalare: Sticlă 250ml. Alcool 0.0% vol.
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Prețuri

Beer

Daura Damm

Damm Group

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur

Caracteristici

Daura Damm este alegerea consumatorilor pasionați de un stil de
viață cât mai sănătos. În anul 2006, maeștrii berari ai grupului Damm
și departamentul pentru cercetarea glutenului al Consiliului Național
de Cercetare Spaniol (CSIC) au dezvoltat prima bere fără gluten.
Prin procesul de producție garantăm sub 3ppm*, în contextul în care
produsele gluten-free trebuie să aibă un conținut de gluten de sub
20ppm.
Daura menține savoarea autentică a berii, fiind produsă cu același
ingredient principal ca berea normală: malț din orz. Daura a fost
recunoscută ca fiind cea mai bună bere fără gluten, fiind cea mai
premiată bere „gluten-free“ din lume.
Ambalare: Sticlă 330ml. Alcool: 5.4% vol.
*ppm – părți per milion.

www.ppd.com.ro
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Beer

Inedit Damm

Damm Group

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici

Inedit Damm este un produs absolut unic, realizat de către Ferran Adrià – cel
mai premiat chef la nivel mondial – și de maeștrii berari ai Damm.
Inedit este realizat cu malț din orz, grâu, hamei, coriandru, lemn dulce și coajă
de portocală și a fost creat special pentru a complementa chiar și cele mai cele
mai rafinate și provocatoare preparate gastronomice: de la salate și sosuri pe
bază de oțet, la sparanghel, anghinare, rucola sau fructe de mare, somon,
ton, branză grasă.
Gustul este foarte intens, cu o deosebită complexitate aromatică. Lichidul
este ușor translucid. Aromele sunt fructate și florale, cu note subtile de drojdie
și condimente dulci. Textura este cremoasă, proaspătă și doar ușor acidulată.
Post-gustul este lung și plăcut.
Inedit se servește în pahar de vin alb umplut până cel mult la jumatate, pentru a
putea aprecia cu adevărat intensitatea și complexitatea aromatică a lichidului.
Ambalare: Sticlă 330ml și sticlă 750ml. Alcool: 4.8% vol.
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Alte bauturi

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
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Prețuri

Alte bauturi
DIAGEO

Sambuca Romana

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Romana este un lichior italian foarte vechi și autentic. Romana
Sambuca este un amestec unic de arome si ingrediente naturale
incluzand anason, boabe de soc, zahar si o “aroma naturala
secreta”, distilat intr-un mod traditional stravechi. Romana
Sambuca “Con Mosca” este servită într-un pahar snifter cu trei
boabe de cafea care reprezintă “sănătate, bogăție și fericire”.

Istoric
Dicționarul englez din Oxford afirmă că termenul provine din
cuvântul latin sambucus, adică “bătrâni”. Cuvântul grecesc
Sambuca a fost folosit pentru prima oară ca numele unei alte
băuturi alcoolice, care a fost creată în Civitavecchia acum
130 de ani. Prima versiune comercială a unei astfel de băuturi
a început la sfârșitul anului 1800 în Civitavecchia, unde Luigi
Manzi a vândut Sambuca Manzi. În 1945, la scurt timp după
sfârșitul celui de-al doilea război mondial, comisarul Angelo
Molinari a început să producă Sambuca Extra Molinari, care a
ajutat la popularizarea Sambuca pe întreg teritoriul Italiei. Având
ambele origini ca băuturi spirtoase pe bază de anason conținând
bumbac, Sambuca a împărtășit o comunitate cu băutura bască
Patxaran
www.ppd.com.ro
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Alte bauturi

Ouzo 12

Despre noi
Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Ouzo 12 este Ouzo cu aroma extraordinară a istoriei și tradiției.
Fiecare sticlă este o reprezentare pentru sufletul Greciei. A luat
numele în 1880 la Distileria de la Kaloyannis din “Barrel No12”
(butoiul cu numarul 12). Acest extract a fost preferat pentru gustul
bogat și aroma delicată. Astăzi, păstrează același gust care
face ca Ouzo12 să fie una dintre cele mai consumate bauturi
spirtoase aromatizate cu anason, un simbol al tradiției grecești
din întreaga lume.

Istoric
Ouzo 12 își are originea în Constantinopol, acum cunoscută sub
numele de Istanbul, în 1880. Odată cu trecerea anilor, se afirmă
ca fiind cea mai populară marca de ouzo din lume, rămânând
mereu credincioasă rețetei originale. Ouzo 12 face parte din
Gruppo Campari din 1999.
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Alte bauturi
DIAGEO

Smirnoff Ice

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Prima variantă de băutură “ready to drink” pe bază de vodcă,
Smirnoff Ice este o băutură ușor carbogazoasă, revigorantă, cu
aromă de lămâie, ce poate fi savurată ca o alternativă accesibilă
și răcoritoare la bere. Beneficiind de aceeași energie și poftă
de distracție ca orice băutură Smirnoff, Smirnoff Ice păstrează
în același timp și notele de puritate, tradiție și personalitate a
gustului său unic în lume.

Istoric
Smirnoff Ice a apărut pentru prima dată în anul 1999, în Marea
Britanie, unde a revoluționat piața de alcool, devenind o provocare
pentru brandurile de bere. În anul 2001 a fost lansat și în Statele
Unite, unde a avut parte de cea mai de succes lansare a unei
băuturi alcoolice din istorie, cucerind 2% din piața americană
de bere. Deschizător de drumuri în ceea ce privește trendul
băuturilor “ready to serve”, Smirnoff Ice a pus bazele unei noi
categorii de băuturi alcoolice.
www.ppd.com.ro
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Alte bauturi
DIAGEO

Smirnoff Ice

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Cu un ambalaj ce îi permite
o răcire rapidă și ușoară,
Smirnoff Ice la doză este ușor
de transportat și accesibil, iar
aspectul său elegant îl face
greu de refuzat ca alternativă
răcoritoare într-o zi fierbinte de
vară. În oricare dintre cele două
variante, la sticlă sau la doză,
Smirnoff Ice se recomandă a
se servi răcit la temperatura de
30C.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
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Motive să alegi SMIRNOFF ICE
• Este o alternativă accesibilă și ușoară la bere.
• Alegerea perfectă într-o zi călduroasă de vară.
• Poate fi servit oricând, oriunde.
• Varianta la doză este ușoară de transportat și la îndemână.
• Este bazat pe o rețetă unică a băuturii spirtoase premium
numărul 1 în lume, Smirnoff.
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Non alcoholic

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
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Non alcoholic
NESTLE

Acqua Panna

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Acqua Panna este gustul armoniei. Nu o spunem noi, o spun
somelierii – Acqua Panna fiind încă din 2003 apa oficială a
Asociației Internaționale a Somelierilor. Iată cum o descrie chiar
unul dintre cei mai mari somelieri ai lumii: “O apă incredibil de
limpede și de catifelată. O armonie: se simte, dar fără să domine.
Îți mângâie cerul gurii. Și face ca aromele mâncărurilor Și vinurilor
să dureze. Le complementează! Merge perfect cu vinurile albe
Și fructele de mare.” - Andreas Larsson, cel mai bun somelier al
lumii în 2007.

Istoric
Legenda spune că Acqua Panna datează încă din perioada
Renascentistă. Și în afară de nume precum familia De Medici Și
Vila Panna, se zvonește că însuși Iulius Cezar a avut legătură cu
acest brand. El s-a convins de prospețimea apei atunci când era
cu trupele sale în drum spre Galia. Izvorul natural Acqua Panna
se află la 900 de metri peste nivelul mării, la poalele muntelui
Gazzaro, undeva la 25 de kilometri Nord față de Florența. Dar
și mai important de știut e că înainte de a ieși la suprafaţă, apa
are o perioadă de 15 ani de tranziţie în acvifer. Acest lucru duce
la o puritate și la o formulă a apei atât de echilibrată, încât nu
domină gustul mâncării, ci din contră: îl pune în valoare. Cât
despre natura înconjurătoare, vorbim de o Rezervaţie Naturală
Protejată ce se întinde pe 1300 de hectare. Ba chiar mai mult:
din 2001, Panna deţine Certificatul de Fermă Organică, ceea ce
înseamnă că folosirea oricărei substanţe chimice pe acest teren
este interzisă.
www.ppd.com.ro
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Non alcoholic
NESTLE

Acqua Panna

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Datorită conținutului său ușor, aproape insesizabil, Acqua Panna
este ideală pentru un vin delicat cu o concentrație moderată de
alcool. Menționăm aici vinurile rose, cele fructate, licoroase sau
cele vechi, produse tradițional.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi AQUA PANNA
• Te bucuri de apa oficială a Asociaţiei Internaţionale a
Somelierilor – ceea ce nu este deloc un lucru mic.
• Respiră autenticitate italienească.
• Puritate. Gândește-te că până și cele 1300 de hectare ce
înconjoară izvorul sunt protejate prin lege.
• Merge perfect cu un vin delicat.
• E Acqua Panna până la urmă. Toată lumea a auzit de ea.
Nu este o orice apă.

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Non alcoholic
NESTLE

S. Pellegrino

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Pe scurt, San Pellegrino (S. Pellegrino) este esenţa intimă a
gustului italian. Un produs superior recunoscut de experţi. “… un
sumar de strălucire. O recunoști după bulele de scurtă durată și
aromele minerale discrete. Are o compoziție demnă de o opera de
artă; o operă a gustului, descrisă de o senzaţie plăcută și intensă.”
afirmă ASI, Asociația Internațională a Somelierilor. Sau așa cum
orice consumator ar spune din prima, este… strălucitoare.

Istoric
Izvorul se află la 70 de kilometri Nord-Est de Milano, la poalele
Alpilor italieni. De acolo, după o călătorie de 30 de ani prin rocă,
o apă absolut pură vine la suprafaţă. Important de știut e și faptul
că izvoarele S. Pellegrino sunt cunoscute încă din secolul 13,
atunci când oamenii veneau În pelerinaj pentru a-și restabili
starea de bine. Iar în 1509, chiar Leonardo da Vinci a fost acolo
să studieze geologia zonei.
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Non alcoholic
NESTLE

S. Pellegrino

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Datorită caracteristicilor organoleptice, S. Pellegrino are un talent
natural de a scoate în evidenţă savoarea mâncărurilor și a vinurilor
cu care este asociată și tocmai din acest motiv Chefi și somelieri din
întreaga lume o aleg în restaurantele sale. Și dacă se poate servi în
restaurant, atunci cu siguranţă se poate servi și acasă sau pe drum.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi S. PELLEGRINO
• Vei avea iconul artei italiane de a trăi, chiar în mâinile tale.
Un icon apărut În filmele de la Hollywood, filme precum “Zeiţa
dragostei”, “Sabrina” și “Diavolul se Îmbracă la Prada.”
• E îmbogățită natural cu 14 minerale, inclusiv calciu și
magneziu.
• Vei ști ce înseamnă acel gust “perlat” pentru care a ajuns să
fie cunoscută în toată lumea.
• Este considerată de mai-marii restaurantelor de pe glob ca
fiind o prezentă esenţială pentru o combinaţie perfectă cu un
anume brand de vin sau o anume reţeta de chef.
• Este o experienţă perfectă la restaurant, acasă sau pe drum.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

NESTLE

Sanpellegrino

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Sanpellegrino, sucurile acidulate cu fructe, sunt
adevărate sucuri naturale. Ba mai mult chiar:
descriem sucul Sanpellegrino ca pe un gust natural
al unei vieti frumoase. Mai mult suc, mai puţin
zahăr și totul natural, pe de o parte; o aromă unică
și un nivel de aciditate perfect – pe de altă parte.
O băutura acidulată de fructe, capabilă să ofere
simţurilor aroma și savoarea unui fruct proaspăt
stors.

Istoric

În 1932 când Aranciata a ieșit pe piaţă ca o extensie
a apei minerale Sanpellegrino. Atunci misiunea era
de a oferi consumatorului versiunea gata facută a
Aranciatei preparate în casă: sucul tradiţional al
italianilor. Un gust bun, răcoritor, obţinut din suc
proaspăt de portocale, apă minerală și zahăr. Și am
reușit. Folosind o tehnologie revoluționară inovativă,
o exclusivitate marca Sanpellegrino, am reușit să
garantăm conservarea optimă a produsului, fără
a altera gustul perfect al portocalei. Faptul că
deţinem această tehnologie, combinat cu un studiu
de cercetare făcut în 2006, ne-a dat șansa de a
crea un segment premium nou: băuturile de fructe,
acidulate, care oferă plăcerea autenticităţii italienești.
Aroma, tu o alegi: portocală – Aranciata, lămâie
– Lemonata, portocală roșie – Aranciata
Rossa, grapefruit – Pompelmo sau pur tonic –
Tonic.
www.ppd.com.ro
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Non alcoholic
NESTLE

Sanpellegrino

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Pentru un suc răcoritor atât de simplu, atât de aromat și atât de
natural, nu există o modalitate perfectă de a-l servi. Sanpellegrino
face parte din orice stil de viață.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi SANPELLEGRINO
• E sucul natural tradiţional al italienilor, acum la dispoziţia ta.
• Aromă unică.
• Reprezintă dovada pasiunii pentru bunul gust.
• Spune ceva despre tine: ai un gust natural pentru trăitul
frumos.
• Naturaleţea sucului în sine. E pur și simplu un amestec din
sucul proaspăt al unui fruct, apă acidulată și zahăr.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

Crodino

Standard
Whisky

GRUPPO CAMPARI

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Crodino este aperitivul non-alcoolic prin definiție, cel
mai consumat și cel mai faimos din Italia. Secretul
succesului său este gustul unic și apetisant, obținut
dintr-un extras produs în continuare conform rețetei
tradiționale.
Crodino își ia numele de la Crodo, un mic oraș situat
în nord-vestul Italiei, unde a fost produs și îmbuteliat
din 1964, anul nașterii “Aperitivului Blond”. Din
1995, Crodino face parte din grupul Campari, care
și-a reînnoit imaginea și comunicarea, consolidând
poziția sa puternică pe piață.
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& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

BBThe

Standard
Whisky

San Pellegrino

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Ceaiul BBThe de la San Pellegrino are un
gust echilibrat si racoritor, indiferent de
aroma. Incearca-l sa te convingi.

Istoric
Oameni din toată lumea se bucură de el de
generaţii Întregi.

Disponibilitate
Ai de ales între două arome: BBThe Pesca
care este de piersici și BB The Limone care
este de lămâie. Sau mai bine alege-le pe
amândouă. Le vei găsi la o doză de 0.33L.

Motive să alegi BBTHE
• Pentru cum se simte: un ceai
adevărat cu gust de fructe: lămâie
sau piersică.
• Pentru gust: delicios și răcoritor.
• Pentru autenticitatea italienească.
• E genul acela de plăcere de care
toată lumea se poate bucura. Una
italienească – ceea ce e și mai
interesant.
• E de la compania San Pellegrino
– cine n-a auzit de ea.
www.ppd.com.ro
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Non alcoholic
NESTLE

Sanbitter

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Sanbitter este “aperitivul” italian. O băutură extrem de răcoritoare,
aerată, cu un gust ușor amar, unic și o culoare roșie – împreună
creând ceva premium și distinct. Și dacă acest lucru nu era de
ajuns, atunci imaginează-ţi asta în note de degustare: “Trăiește
viața ca și cum ai fi un aperitiv: cu oamenii pe care îi iubești și cu
un pahar care este întotdeauna plin.” – filozofia Sanbitter.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur

Istoric
Sanbitter a ieșit pe piață în 1961 ca fiind primul aperitiv de
băut fără alcool. Singurul lucru care s-a schimbat de-a lungul
anilor este sticla, pentru a fi într-o armonie perfectă cu filozofia
Sanbitter: aceea de a inspira continuu oamenii. Dar în afară de
acest lucru, totul este la fel. Un simbol al autenticității aperitivelor
fără alcool din Italia și compania perfectă pentru momentele de
după muncă cu prietenii de peste tot.

Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Non alcoholic
NESTLE

Sanbitter

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Acum citești despre ingredientul care face ca orice cocktail
să iasă perfect. De aceea ne și place să îl numim ingredientul
perfect. Așa că eliberează-ți imaginația. Combină băuturile cum
vrei tu, atât timp cât te asiguri că folosești Sanbitter.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi SANBITTER
• Definește stilul de viață italian.
• E garanția cocktailului perfect pe care tu sau altcineva îl va
prepara.
• E bun de avut în casă: se pot face chiar smoothie-uri.
• Îl poţi consuma fix așa: ca Sanbitter și atât.
• Dacă nu Îl vei alege tu, atunci nu-ţi face griji: îl va alege
barmanul pentru tine.

Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Diageo Reserve Portfolio

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Johnie Walker Blue Label

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Legendar. Unic. Johnnie Walker Blue Label este creat din cele
mai rare whisky-uri din întreaga Scoție, alese cu deosebită grijă
și combinate cu măiestrie. O adevărată operă de artă de culoarea
aurului vechi. Arome puternice se îmbină perfect cu note de
dulceață și iz plăcut de fructe. Prima înghiţitură de Blue Label te
răsplăteşte cu un gust catifelat, urmat de valuri de arome: alune,
miere, trandafir, cherry şi portocale. Pe măsură ce îl savurezi,
vei descoperi și alte secrete: fum aromat, mere coapte, lemn
de santal, tutun şi ciocolată. Totul culminând cu un final glorios,
condimentat, cu nuanțe de fum.

Istoric
Lansat în anul 1992, Johnnie Walker Blue Label celebrează
remarcabilul Old Highland Whisky din 1867, a cărui poveste l-a
purtat din cele patru colțuri ale Scoției în întreaga lume.
Pentru a recrea gustul original al amestecului produs de familia
Walker în primii ani, sunt combinate unele dintre cele mai rare
whisky-uri din malţ și din grâne, maturizate până la perfecțiune
în butoaiele lor. Câteva dintre distileriile care produc aceste
sortimente nici nu mai există.
Master Blender-ul caută și selectează cele mai deosebite butoaie
cu whisky încă din momentul distilării, pe care apoi le păstrează
până când ajung la apogeu, indiferent de durata necesară.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Blue Label
Servire
JW BLUE LABEL este o experienţă gustativă bogată şi
memorabilă, care reflectă excelenţa Master Blender-ului.
Pentru a aprecia pe deplin un whisky de asemenea putere şi
intensitate, se serveşte sec, după un ritual bine definit.
Mai întâi se bea puţină
apă rece care să cureţe
cerul gurii şi să ascută
simţurile. Paharul se
agită uşor, pentru ca
aromele sale intense
să se poată elibera.
Se admiră un moment
claritatea şi culoarea
aurie a whisky-ului,
iar apoi se ia prima
înghiţitură, care va
dezvălui o explozie de
arome.

Motive să alegi JW BLUE LABEL
• Este un amestec din cele mai rare, desăvârşite şi scumpe
whisky-uri din lume, maturate până la perfecţiunea calităţilor
lor.
• Numai 1 din 10.000 de butoaie de whisky din pivniţele
Johhnnie Walker are suficient caracter pentru a contribui la
gustul desăvârșit al lui Blue Label.
• A avea Johnnie Walker Blue Label garantează standardul
de calitate al punctelor de vânzare.
• Fiecare sticlă este numerotată individual și împachetată
manual într-o cutie căptușită cu mătase.
• Calitatea sa absolută i-a adus nu mai puțin de 32 de premii
de prestigiu în ultimii 20 de ani.
www.ppd.com.ro

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
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Non Alcoholic
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Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Johnie Walker Gold Label Reserve

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Un amestec iscusit de varietăţi rare de whisky-uri din malţ creează
aroma opulentă a blend-ului Johnnie Walker Gold Label Reserve.
Are o culoare aurie intensă, cu reflexe de aur vechi. Aroma este
amplă şi îndrăzneaţă, reflectând stilurile din Speyside şi Highland
şi prezintă note de fum specific insulelor.
Gold Label Reserve este un whisky cu atitudine, luxos şi
încântător, caracterizat de un echilibru delicat între fructe dulci şi
o tentă cremoasă distinctă. Gustul evoluează în tonuri adânci de
miere, urmate în final de valuri persistente de lemn, fructe şi fum
uşor şi dulce, specific coastei de vest.

Istoric
Când John Walker a pus bazele afacerii familiei în 1820, el a
început o tradiţie în amestecul whisky-urilor care continuă şi
în zilele noastre. Măiestria sa a fost transmisă din generaţie în
generaţie, Gold Label Reserve fiind astăzi o dovadă a aproape
două secole de excelenţă în crearea whisky-ului blended. Este
creat din butoaie premiate, alese personal de Master Blender şi
maturate la perfecţiune. Numele său este un omagiu adus unui
single malt folosit în blend, mai precis Clynelish, a cărui sursă
de apă provine din locul unde a fost descoperit aur pentru prima
dată în Scoţia în anii 1800. De altfel, Clynelish a fost considerat
în trecut drept cel mai scump dintre toate whisky-urile scoţiene.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Gold Label Reserve
Servire
Puține whisky-uri oferă o experiență atât de intensă precum
Gold Label Reserve. Pentru a savura din plin valurile de arome,
se recomandă a se consuma simplu într-un pahar răcit, după ce
whisky-ul a stat la rece timp de 24 de ore.
Johnnie Walker
Gold Ice
Adaugă într-un pahar
scurt cuburi de gheaţă
şi toarnă 30ml de
Gold Label Reserve.
Amestecă şi decorează
cu o felie de portocală.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi
JW GOLD LABEL RESERVE
• Este un amestec special de whisky-uri, creat de Master
Blender-ul actual al dinastiei Johnnie Walker.
• Conține unul dintre cele mai scumpe whisky-uri scoţiene,
single malt-ul Clynelish.
• Whisky-urile din blend sunt selectate cu cea mai mare grijă
din rezerve speciale şi maturate până la perfecţie.
• Sărbătoreşte o tradiţie de aproape 200 de ani de expertiză
în amestecul whisky-urilor.
• Este un whisky autentic, versatil, cu atitudine, creat dintr-o
paletă inegalabilă.
www.ppd.com.ro
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Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Johnnie Walker Aged 18

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Johnnie Walker Aged 18 este un amestec intens, delicat şi
uşor afumat, de whisky-uri din malţ şi cereale maturate până la
perfecţiune timp de minimum 18 ani. Influenţat de stilul puternic,
dulce şi elegant al single malturilor din Speyside, JW Aged 18
are o aromă bogată, misterioasă şi intensă, care îi răsplăteşte pe
toţi cei care nu se grăbesc să o savureze. Vei descoperi un gust
cerat, plin de fructe şi învăluit într-un fum subtil. O tentă uşoară
de migdale îmbogățește buchetul dulce şi perfect echilibrat.
Explozia de fructe bogate şi malţ este urmată de note de vanilie
cremoasă şi de o notă finală de durată, cu ecouri de portocale şi
fum.

Istoric
Încă de când au pus bazele afacerii lor, familia Walker şi
următoarele generaţii de Master Blenders au creat amestecuri
exclusive pentru directorii companiei şi pentru întruniri private
– whisky-uri desăvârşite care au fost degustate de un număr
restrâns de oameni, la ocazii speciale. Inspirat din această
tradiţie, Johnnie Walker Aged 18 este un whisky incredibil de
bogat şi aromat, creat pentru momentele cu adevărat speciale.
Pentru acest amestec sunt folosite un număr limitat de butoaie,
alese pe sprânceană datorită caracterului excepţional şi maturate
până la perfecţiune.
www.ppd.com.ro
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DIAGEO

Johnnie Walker Aged 18
Servire
JW Aged 18 este un whisky care trebuie savurat departe de
agitaţia zilnică. Câteva cuburi de gheaţă şi puţină apă plată sau
minerală descătuşează calităţile excepţionale ale whisky-urilor
vibrante din compoziţia sa.
JW Aged 18,
Ginger & Apple
Toarnă într-un shaker 40ml de
Johnnie Walker Aged 18 şi 25ml
de suc din mere presate. Adaugă
câteva picături de lichior de ghimbir
şi puţin suc de lime. Agită şi toarnă
într-un pahar scurt pe care apoi
umple-l cu bere de ghimbir. În final
decorează cu frunze de mentă.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi JW Aged 18
• Este creat din unele din cele mai preţioase butoaie de whisky
aflate în pivnițele Johnnie Walker.
• Whisky-urile din blend sunt maturate până la perfecţiune,
timp de cel puţin 18 ani.
• Este cel mai nou membru al familiei Johnnie Walker, inspirat
de o tradiţie îndelungată a blendurilor private şi exclusive.
• Este cel mai bogat şi rafinat blend de 18 ani produs vreodată
de Johnnie Walker.
• Este un tribut adus măiestriei dinastiei Walker în crearea
celor mai desăvârşite blenduri.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Green Label

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
JOHNNIE WALKER® GREEN LABEL ™ oferă consumatorilor o
experiență extraordinara, unica si diferită prin degustarea acestui
whisky de malț, fiind ocazia ideală de a demonstra uimitorul spirit
artizanal al specialistilor, în selectarea și amestecarea malțurilor
simple pentru a darui un profil bogat de aromă, multidimensional
și echilibrat.
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL este creat dintr-o paletă
bogata de malțuri: Speyside, Highland, Lowland și Island,
maturată timp de cel puțin 15 ani, oferind intregul caracter al
unui whisky unic de malț, dar cu o profunzime mai mare și o
experiență vasta de aromă, ce poarta semnatura a patru mari
distilerii: Talisker, Linkwood, Cragganmore si Caol Ila.
Profilul unic de aromă al lui JOHNNIE WALKER GREEN
LABEL este rezultatul unei echilibrări atente a patru stiluri cheie,
reprezentate de Talisker ™, Linkwood ™, Cragganmore ™ și
Caol Ila ™.
Arome intense de iarbă tăiată și fructe proaspete, piper, vanilie
profundă și lemn de santal, completate de o usoara nota afumata,
ce daruiesc o adâncime de caracter care nu este posibilă decât
dintr-un singur whisky de malț.
www.ppd.com.ro
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Johnie Walker Green Label
Servire
JOHNNIE WALKER GREEN LABEL se bucură de cea mai bună
calitate atunci cand este servit cu cuburi de gheață.

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi JW GREEN LABEL
• Nr 1 Scotck whisky din lume (IWSR 2016)
• Un numar record de premii castigate
• Amestecul unic de malturi
• Maturarea extraordinara timp de 15 ani
• Implicarea artizanala meticuloasa

Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Ciroc

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Vodca Ciroc reprezintă echilibrul perfect între stil şi gust. Este
produsă dintr-un amestec unic de struguri Mauzac blanc şi Ugni
blanc, oferind o experienţă delicată, proaspătă şi inovatoare.
Strugurii perfect copţi sunt culeşi manual la temperaturi mai
scăzute pentru a se păstra prospeţimea şi aromele naturale
ale fructelor. Cele două varietăţi de struguri sunt distilate de 4
ori separat, plus a cincea oară împreună. Ultima distilare se
realizează în alambicuri de aramă, ceea ce îi conferă textura
bogată, incredibil de delicată. Savurând vodca Ciroc vei descoperi
o aromă uşoară şi un gust proaspăt, delicat, cu note de citrice şi
măr verde.

Istoric
Denumirea Ciroc reprezintă o combinaţie între cuvintele franceze
pentru „vârf” şi „piatră”, fiind inspirată de satul medieval CordesSur-Ciel. Situat în vârful unui deal şi împrejmuit de ziduri de
piatră, satul domină podgoriile din Gaillac, unele dintre cele mai
vechi din Franţa. Două tipuri de struguri sunt folosite în producţia
vodcii Ciroc. Strugurii Ugni blanc crescuţi în regiunea Cognac
stau la baza acestei băuturi, iar soiul Mauzac blanc, cultivat în
podgoriile din Gaillac, îi conferă caracterul aparte. Ciroc inovează
prin folosirea procedeelor de macerare, fermentare şi păstrare
la rece, utilizate până acum doar la obţinerea celor mai fine si
aromate vinuri franţuzeşti.
www.ppd.com.ro

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
Prețuri

Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Ciroc

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Se răceşte în prealabil, cu gheaţă şi garnisit cu câteva boabe
de strugure. Aroma proaspătă de citrice şi gustul final delicat al
vodcii Ciroc oferă prospeţime oricărui mix sau cocktail.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Grape Martini
Amestecă 10 struguri albi într-un shaker
împreună cu 50ml de vodcă Ciroc şi
gheaţă. Agită bine, strecoară într-un pahar
de martini şi decorează cu trei jumătăţi de
struguri.

Bourbon
Whiskey

Ciroc Blue Ocean
Amestecă 30ml de Ciroc, 10ml de Blue Curacaco
şi 50ml de suc de grepfrut cu gheaţă pisată.
Apoi toarnă într-un pahar de şampanie.

Rum

Vodka
Gin

Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi CIROC
• Este una dintre puţinele vodci produse din struguri, o garanţie
a caracterului său distinctiv.
• În alcătuirea sa intră soiul de struguri Mauzac blanc, care
provine de la una dintre cele mai vechi podgorii din Franţa.
• Este distilată de 5 ori până la perfecţiune, ultima oară întrun alambic de aramă.
• Este produsă prin metode utilizate până acum doar la
obţinerea celor mai fine vinuri franţuzeşti.
• A câştigat 3 medalii de aur la competiţia internaţională de
băuturi alcoolice din San Francisco, în 2007 şi 2010.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Don Julio

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Don Julio este prima tequila super premium din lume. Recunoscută
pentru calitatea sa de neegalat, aceasta conţine 100% agave albastre,
ce provin dintr-un orăşel îndepărtat din Mexic: Atotonilco. Sunt două
tipuri de tequila Don Julio. Cea dintâi, Tequila Don Julio Blanco. Cele
mai bune agave au fost integrate într-un proces îndelungat de distilare.
Rezultatul? Cea mai pură formă de Tequila Don Julio. Baza de la care
se porneşte în crearea oricărui alt tip de tequila din portofoliu. Gustul
său este unul puternic de agave, iar aroma este una cu note uşoare de
citrice. Din portofoliul Don Julio face parte şi Tequila Don Julio Reposado.
Ţinută timp de opt luni în butoaie americane de stejar alb, aceasta are
culoarea unui chihlimbar auriu şi aroma uşoară a unor citrice bine
coapte, condimentată de atingerea unei drupe. Este incredibil de
delicată la gust şi oferă indicii elegante de ciocolată neagră,
vanilie şi putină scorţişoară – totul într-un rafinament unic!

Istoric
Tequila Don Julio poartă numele creatorului său, Don Julio
González-Frausto Estrada, care a început să distileze
tequila încă de când avea 17 ani. Dându-şi seama de
beneficiile unui lucru făcut cap-coadă, acesta şi-a creat
propria distilerie, numită La Primavera, acolo unde şi-a
petrecut următorii 40 de ani dăruindu-se meseriei sale.
A experimentat tot felul de procese în producţia de
tequila, de la cultivarea agavelor până la îmbutelierea
produsului final. Interesant de ştiut este că primele
produse ale lui Don Julio au fost consumate doar între
prieteni, decizia de a înfiinţa o companie producătoare
luând naştere abia după ce vestea acestei desăvârşite
tequila se răspândise deja peste tot.
www.ppd.com.ro
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Don Julio

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Gustul său face ca servirea chiar şi într-o variantă pură, Tequila
Don Julio şi atât, să fie întotdeauna o recompensă. Cu toate
acestea există o mulţime de modalităţi de a savura Don Julio în
unele dintre cele mai cunoscute cocktailuri din lume. Câteva dintre
acestea ar fi Black Widow, Uncle Buck, The Eclipse, Pharaoh
Cooler, Fall and Summer, 1942 Martini, Don Julio Colada, Pom
Blanco, Mexican Punch sau Don Julio Hot Nantucket Night. Dar
Tequila Don Julio se asortează foarte bine şi cu o Sangrita şi atât.
Simplitatea însăşi se regăseşte într-o Tequila Don Julio Blanco,
însoţită de o felie de lime. Adaugă 50ml de Don Julio Blanco întrun pahar plin cu cuburi de gheaţă şi apoi decorează totul cu o
felie de lime. Perfect!
Pe de altă parte, simplitatea
îmbinată armonios cu luxul
se află într-o Tequila Julio
Reposado, acompaniată
de o felie de portocale.
Adaugă 50ml de Don Julio
Reposado într-un pahar plin
cu gheaţă şi apoi asortează
totul cu o felie de portocală.
Şi gata!

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth

Motive să alegi DON JULIO
• Este considerată prima tequila super premium din lume.
• În fiecare strop se regăseşte munca a 40 de ani de
perfecţionare.
• Vei savura tăria a ceea ce înseamnă 100% agave albastre.
• Are puterea de a eleva gustul oricărei băuturi.
• Este o recompensă pentru tot ceea ce ai făcut în ziua
respectivă.
www.ppd.com.ro
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Zacapa

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Învechit deasupra norilor la o altitudine de peste 2.300 m, Zacapa
are un gust impresionant şi unic precum povestea din spatele lui.
Zacapa 23 are o vechime de până la 23 de ani. Este corpolent,
cu arome dulci de caramel, vanilie, cacao şi zahăr ars, combinate
cu alune prăjite, ananas şi banane uscate. Gustul rafinat de
stejar, nucşoară şi tutun este echilibrat cu note delicate de cafea,
fructe uscate şi vanilie dulce. Zacapa XO este un amestec de
romuri vechi de la 6 la 25 de ani. Este învechit în butoaie care au
avut înainte în ele bourbon, sherry, vin Pedro Ximenez și coniac.
Băutura rezultată este un amestec perfect balansat de dulce,
picant și fructat.

Istoric
În estul Guatemalei, la 229 m altitudine, se află orașul Zacapa.
Aici a luat naştere romul Ron Zacapa Centenario, în anul 1976,
pentru a marca aniversarea unui secol de la fondarea oraşului.
Producerea romului începe pe câmpiile vulcanice din sud-vestul
Guatemalei. Datorită solului fertil, acid și a prezenţei soarelui
pe tot parcursul anului, este cel mai potrivit loc din lume pentru
cultivarea trestiei de zahăr. După distilare, Zacapa călătoreşte
la peste 2300 m deasupra nivelului mării pentru învechire.
Maturarea deasupra norilor face posibil ca aromele bogate şi
culoarea plină a romului Zacapa să atingă perfecţiunea.
www.ppd.com.ro
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Zacapa

Despre noi
Standard
Whisky

Servire
Savurează Zacapa într-un pahar scurt răcit, în care ai pus în
prealabil un cub mare de gheaţă.

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky

Zacapa Chino
Amestecă bine 50ml Zacapa 23, 15ml sirop de miere, 10ml suc
de lime şi puţină coajă de portocală. Apoi strecoară conţinutul
într-un pahar coupe şi decorează cu o felie de lime.

Irish
Whiskey

Storm Above the Clouds
Într-un pahar înalt umplut cu gheaţă,
toarnă 50ml Zacapa 23, 75ml de
bere de ghimbir şi stoarce puţin
lime. Aruncă în pahar şi
două jumătăţi de felie
de lime.

Vodka

Bourbon
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne

Motive să alegi ZACAPA
• Provine dintr-o zonă ideală pentru cultivarea
trestiei de zahăr.
• Este singurul rom din lume care foloseşte
numai sucul obţinut din prima presare a trestiei
de zahăr.
• Este învechit la o altitudine de peste 2.300 m
pentru a atinge perfecţiunea gustului.
• Învechirea se realizează prin procedeul
Solera și are loc în butoaie în care au fost
maturate anterior bourbon, sherry şi vinuri
Pedro Ximenez.
• Este multipremiat cu aur pentru gustul său
deosebit la concursurile internaţionale.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Bulleit

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Bulleit Bourbon este inspirat de pionieratul in
whisky al lui Augustus Bulleit de acum 150 de ani.
Se utilizează numai ingrediente de cea mai înaltă
calitate. Subtilitatea și complexitatea lui Bulleit
Bourbon provin din amestecul său unic de malț de
secară, porumb și orz, împreună cu tulpini speciale
de drojdie și apă calcaroasa din Kentucky. Datorită
conținutului de secară deosebit de ridicat, Bulleit
Bourbon are un caracter îndrăzneț, picant, cu o
finisare distinctă, curată și netedă. Cu o culoare
mediu chihlimbar, usor condimentat, cu aromă dulce
de stejar. Aroma de mijloc este netedă cu tonuri de
arțar, stejar și nucșoară. Finisajul este lung, uscat și
satinat, cu o aromă ușoară de caramel.
Bulleit Rye este un whisky premiat, de secară, cu
un caracter condimentat și complex, fără precedent.
Lansat în 2011, continuă să se bucure de recunoaștere
ca fiind unul dintre cele mai inalt calitative existente.
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Bulleit
Istoric
În 1987, Thomas E. Bulleit Jr. si-a împlinit visul de-o viata, acela de
a revigora o rețetă veche de familie de bourbon, infiintand compania
de distilare Bulleit. Inspirat de stră-străbunicul său, Augustus Bulleit,
care a făcut un whisky de secară între anii 1830-1860, Tom a parasit
cariera sa juridica de succes și a riscat totul pentru a experimenta viața
la frontieră. Astăzi, nu suntem singurii care se bucură că a făcut-o.
In anii 1830, in Louisville, Kentucky, hangiul Augustus Bulleit a fost
dedicat unui singur scop: crearea unui bourbon unic în aromă. După
ce a experimentat nenumărate varietăți, a creat în cele din urmă un
bourbon cu caracterul pe care-l căuta mult timp. Într-o zi nefastă,
în timp ce își transporta butoaiele de bourbon de la Kentucky
la New Orleans, Augustus Bulleit dispăru. Ce s-a întâmplat
este încă necunoscut, iar creația lui aproape a dispărut în
istorie alături de el. Conținutul ridicat de secară îi conferă
un caracter îndrăzneț, picant, cu un finisaj clar și neted.
Apa filtrată de calcar din Kentucky oferă o fundație pentru
caracterul bourbonului, în timp ce butoaiele de stejar afumat
american dau o coloană vertebrală puternica. Filozofia
noastră veche este simplă: așteptăm până când bourbonul
nostru este gata. După cum știu entuziaștii Bulleit, secara
a fost întotdeauna piatra noastră de temelie. În această
tradiție, suntem mândri să prezentăm secara Bulleit ™ - un
whisky din secară 95% și malț de orz 5%. Este un whisky cu
o complexitate si condimentare fara egal.

Servire
Simplu, servit in pahar scurt, Bulleit iti va oferi toata subtilitatea
si profunzimea la care te-ai astepta de la un bourbon de talie
mondiala.

Despre noi
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Prețuri

Despre noi

DIAGEO

Tanqueray NoTEN

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Tanqueray No. TEN este un gin de lux, pur şi transparent, cu un
gust unic de citrice şi o aromă mai subtilă de ienupăr decât la
alte ginuri. În procesul de distilare se folosesc citrice proaspăt
tăiate, ceea ce îi conferă prospeţimea caracteristică şi un gust
vibrant şi catifelat. Acest gin este născut în alambicurile speciale
“No. 10”, unde grepfrut, lămâie şi lime completează ienupărul şi
celelalte plante pentru a crea savoarea unică de citrice, notele
relaxante de muşeţel şi gustul final răcoritor.

Istoric
Charles Tanqueray este figura centrală din istoria renumitului
brand. După ce a experimentat de-a lungul anilor cu numeroase
plante şi ingrediente din întreaga lume, el a descoperit în anii 1830
o reţetă perfect echilibrată, care combina arome bogate cu un
gust îndrăzneţ şi revigorant şi astfel s-a născut ginul Tanqueray.
Continuând tradiţia spiritului inovator al fondatorului, Tanqueray
No. TEN cu aromele distinctive de citrice a fost lansat în anul
2000. A ajuns în scurt timp un gin multipremiat, fiind prima băutură
care a câştigat locul întâi timp de 3 ani consecutivi în prestigioasa
competiție a băuturilor alcoolice de la San Francisco.
www.ppd.com.ro
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Tanqueray NoTEN
Servire
Pentru a savura gustul său uşor se serveşte sec şi bine răcit, cu
câteva picături de grepfrut - băutură cunoscută şi sub numele
de “The Perfect Ten”. Datorită notelor
distinctive de citrice, Tanqueray No.
TEN este ideal pentru a crea
reţetele clasice de martini şi alte
cocktailuri din gin.
The Perfect Gin & Tonic
Umpleti un pahar copa cu
gheata, turnati 50ml gin
Tanqueray No. Ten, adaugati
150ml de apa tonica premium si
garnisiti cu o felie de grepfrut rosu.
Amestecati si savurati pe indelete!

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif

Motive să alegi TANQUERAY NO10
• Este produs în cantităţi limitate.
• Este distilat în alambicuri speciale, care captează esenţa
fructelor şi a plantelor proaspete.
• Este ginul ideal pentru martini, perfect echilibrat şi extrem
de proaspăt.
• La numai 7 luni de la apariţia sa pe piaţă, Tanqueray a
câştigat 7 premii în SUA.
• Este creat din ingrediente atent selecţionate, numai 10% din
fructele de ienupăr furnizate fiind acceptate pentru producţie.
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Glen Elgin

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Glen Elgin este un single malt tipic pentru Speyside,
având o culoare aurie plină şi un buchet complex şi
aromat. Aroma este dulce, densă, cu note de migdale
sau marţipan şi urme de cherestea, fum şi pere
proaspete. Catifelat şi bogat, are un gust îmbietor de
fructe şi portocale, mai întâi dulce, apoi sec şi puţin
acid, dar bine echilibrat. Finalul este de asemenea
echilibrat şi sec.

Istoric
Glen Elgin este una dintre ultimele distilerii “de modă
veche” rămase în Scoţia care păstrează metodele
tradiţionale de fabricare a whisky-ului, inclusiv panouri
din lemn pentru spălat şi tot mai rar întâlnitele butoaie
speciale. Construită în anul 1898 de către renumitul
arhitect de distilerii Charles Doig, aceasta este situată
în inima Speyside-ului. Locaţia a fost aleasă special
datorită accesului facil la apă. Întreaga energie
necesară producţiei era furnizată printr-o turbină de
apă, astfel încât, până în anul 1950, distileria nu a avut
nevoie de electricitate.
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The Singleton of Dufftown

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
The Singleton of Dufftown este un single malt din Speyside
perfect echilibrat, bogat şi cu un gust excepţional. Are o vechime
de 12 ani şi o culoare auriu intens, cu nuanţe de mahon. În primul
val de arome domină notele de lemn şi alune, urmate de fructe
abundente, precum măr copt şi curmale uscate şi parfum de
lemn dulce. În ceea ce priveşte gustul, impresia iniţială de alune
dulci şi crocante lasă locul bogăţiei de fructe specifice malturilor
din Speyside. Te cucereşte prin dulceaţa moderată şi aluziile de
coacăze negre, zahăr brun şi cafea espresso. Corpul uşor şi
echilibrat continuă cu un postgust mediu spre lung, elegant,
cu nuanţe târzii de alune. In concordanță cu eticheta roșie,
Singleton of Dufftown Tailfire este o expresie încărcată
de fructe, cu o mare parte a whisky-ului provenit din butoaie
europene de Sherry.

Istoric
Distilat începând cu anul 1896, Singleton foloseşte o apă atât
de pură, încât legenda spune că distileriile rivale au încercat să
modifice cursul apei. Nu este de mirare, ţinând cont că delicateţea
excepţională a single malt-ului se datorează în parte calităţilor rar
întâlnite ale apei utilizate şi astăzi în procesul de distilare. The
Singleton of Dufftown a apărut din dorinţa de a crea un single malt
cu un gust desăvârşit. Pentru obţinerea sa se acordă o atenţie
deosebită fiecărui detaliu din procesul de fabricare - alegerea
ingredientelor, fermentarea, distilarea, selecţia butoaielor şi
maturarea. Pe eticheta sticlei cu formă unică este reprezentat
un somon în aer în lunga sa călătorie în amonte, un simbol al
măiestrei naturii şi al evoluţiei.
www.ppd.com.ro
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Dalwhinnie 15yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Dalwhinnie 15 ani este un sortiment uşor de băut, potrivit
pentru a face cunoştinţă novicilor cu fascinanta lume a single
malt-ului. Caracterul elegant şi profilul aromatic fructat al
sortimentului conturează o personalitate clasică, motiv pentru
care băutura poate fi savurată cu orice ocazie. Sortimentul
este foarte echilibrat şi armonios şi se potriveşte perfect
alături de o porţie de crème brûlée. Producătorii recomandă
savurarea sa simplă, fără gheaţă sau apă. Pentru cei care
preferă băuturile sofisticate, e bine de ştiut că Dalwhinnie 15
ani creează o bază excelentă pentru cocktailuri.

Istoric
Dalwhinnie este una dintre distileriile scoţiene localizate la
cea mai mare altitudine. Această locaţie izolată a fost aleasă
datorită turbei care se găseşte din abundenţă aici, datorită
purităţii apei şi a proximităţii de calea ferată care străbate
zona Highland şi asigură un transport uşor al mărfurilor.
Distileria a fost fondată spre sfârşitul secolului al XIX-lea.
Sortimentele Dalwhinnie pot fi descrise ca fiind o combinaţie
irezistibilă de profunzime şi delicateţe: prea impunătoare
pentru a fi savurate doar ca aperitiv şi prea discrete pentru
a fi considerate aspre. Acestea completează foarte bine
deserturile pe bază de ciocolată, mai ales dacă sunt servite
reci. Astăzi, Dalwhinnie aparţine companiei Diageo şi a fost
inclus în gama Classic Malts. Sortimentul Distillers Edition,
maturat în butoaie de sherry Oloroso, precum şi celelalte
sortimente Diageo’s Special Releases au fost primite foarte
bine de public, demonstrând tuturor că un whisky de calitate
îmbătrâneşte frumos.
www.ppd.com.ro
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Clynelish

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Odată turnat în pahar, vei admira culoarea aurului galben a
single malt-ului Clynelish. Are o aromă cerată şi uşoară, cu note
de flori şi zahăr brun, precum si un gust plăcut şi cremos, care
lasă o senzaţie proaspătă de fructe. Clynelish este mai apropiat
de stilul insular decât celelalte malt-uri din interiorul Irlandei,
combinând perfect caracterul pregnant marin cu nuanţe florale
delicate. Corpolenţa lui este fermă, uşoară spre medie, iar finalul
uscat, puţin sărat şi uşor amar.

Istoric
Distileria Clynelish este una dintre cele mai vechi distilerii din
Scoţia. A fost fondată special pentru producţia de whisky din
malţ în anul 1819 de către marchizul de Stafford. Situată pe
ţărmurile estice ale Highlands, este ,de asemenea, una dintre
cele mai îndepărtate şi nordice distilerii din Scoția. Clynelish a
câştigat de-a lungul timpului o reputaţie pentru calitatea whiskyului produs, obţinând cel mai ridicat preţ al unui single Scotch.
Între anii 1967 şi 1968 a fost construită o nouă distilerie, circa de
trei ori mai mare decât cea originală. Aceasta a păstrat aceeaşi
sursă de alimentare cu apă, iar stocarea whiskyului se face şi
astăzi în butoaie din lemn de stejar pentru a garanta caracterul
autentic Clynelish.
www.ppd.com.ro
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Talisker

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Talisker este un single malt clasic marin de o forţă incredibilă, cu
o vechime de 10 ani. Odată turnat în pahar, trebuie lăsat câteva
secunde să respire. După ce îi admiri culoarea aurie, poţi savura
în voie aromele de turbă, sare şi alge, tipice pentru un whisky
distilat în bătaia valurilor. Este frumos echilibrat de adieri de fructe
ca pere, lămâi şi portocale, puțină scorțișoară și o aluzie discretă
de vanilie. Se remarcă printr-o explozie de piper, specialitatea
casei Talisker. Vei simți senzații de caramel, corpolența whiskyului fiind surprinzător de cremoasă pentru o licoare relativ tânără,
iar finalul e condimentat, mult mai aspru și mai lung decât te-ai
fi așteptat.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

Talisker Storm

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

Caracteristici
Lansat la începutul anului 2013, Talisker Storm are toate
caracteristicile calde, fumoase și piperate pe care le iubim cu
toții în Talisker 10yo - dar au fost prezentate într-o notă, cu mai
mult fum, mai multe mirodenii și o explozie de arome mai ampla
decât oricând.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Talisker 25yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Maturat timp de 25 de ani, mai mult decât perioada medie de
maturare a whisky-urilor, Talisker 25 Ani această licoare pur şi
simplu aristocratică este genul de băutură care trebuie savurată
în tihnă şi apreciată picătură cu picătură.

Istoric
Talisker provine din singura distilerie de pe insula Skye din Scoţia.
Povestea acesteia începe în anul 1830, când a fost fondată
de către Hugh și MacAskill Kenneth. Numele Talisker îşi are
originile în vechea limbă norvegiană, „Thalas gair” însemnând
„Piatră înclinată”. Distileria a fost reconstruită între 1960 şi 1962,
după ce a ars complet în urma unui incendiu devastator. Cele
5 alambicuri distruse au fost reconstruite întocmai pentru a se
păstra aroma originală Talisker. Whisky-ul favorit al scriitorului
Robert Louis Stevenson, Talisker a primit multiple medalii de aur
în ultimii ani, fiind cel mai premiat single malt cu o vechime sub
12 ani.
www.ppd.com.ro
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Cardhu

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey

Caracteristici
Cardhu este un single malt autentic şi tipic din
Speyside. Învechit timp de 12 ani în butoaie de stejar
special selectate, whisky-ul are un stil plăcut, catifelat
şi elegant, care provoacă plăcere tuturor celor care
vor să evadeze din cotidian. Are un parfum puternic,
intrigant si ispititor, cu aluzii de iarbă neagră, rășină
și miere. În spate se pot recunoaşte urme de lemn
şi fum. Culoarea sa este aurie, asemănătoarea cu
mierea, iar textura plăcută. Are un gust bine echilibrat,
plăcut, dulce şi proaspăt la început, apoi din ce în ce
mai sec. Gustul de final este atractiv, uscat, cu note
de fum dulce.

Istoric
Începând cu anul 1811, John Cumming distila ilegal
whisky pe cursul râului Spey, împreună cu soţia sa
Helen. Se presupune că soţia sa a distilat primul
galon de Cardhu, singurul whisky din malţ creat de
o femeie. Abia în anul 1824 John a reuşit să obţină o
licență pentru distilare, whisky-urile Cardhu devenind
în scurt timp faimoase în toată Scoţia. Atât de faimoase
încât prima distilerie cumpărată de către compania
Johnnie Walker & Sons în anul 1893 a fost tocmai
cea a familiei Cumming. În acel moment distileria era
condusă de Elisabeth Cummings, nora lui Helen, cele
două contribuind la creşterea renumelui distilatorilor
de sex feminin, foarte puţini de altfel în Scoţia.
www.ppd.com.ro
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Prețuri

Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Cardhu Gold Reserve

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin

Caracteristici
Sortimentul Gold Reserve a fost maturat în butoaie de
stejar rumenit, de unde şi accentele de măr caramelizat.
Perioada de maturare nu este menţionată, însă aroma
puţin mai fructată şi mai intensă diferenţiază uşor
acest whisky de varianta standard de 12 ani.

Istoric
Începând cu anul 1811, John Cumming distila ilegal
whisky pe cursul râului Spey, împreună cu soţia sa
Helen. Se presupune că soţia sa a distilat primul
galon de Cardhu, singurul whisky din malţ creat de
o femeie. Abia în anul 1824 John a reuşit să obţină o
licență pentru distilare, whisky-urile Cardhu devenind
în scurt timp faimoase în toată Scoţia. Atât de faimoase
încât prima distilerie cumpărată de către compania
Johnnie Walker & Sons în anul 1893 a fost tocmai
cea a familiei Cumming. În acel moment distileria era
condusă de Elisabeth Cummings, nora lui Helen, cele
două contribuind la creşterea renumelui distilatorilor
de sex feminin, foarte puţini de altfel în Scoţia.
www.ppd.com.ro
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Despre noi

DIAGEO

OBAN 14yo

Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey

Caracteristici
Oban 14 ani este un single malţ elegant, clasic, care provine din vestul
regiunii Highland. Caracterul expresiv şi paleta aromatică bogată,
dominată de fructe, conturează o personalitate destul de complexă
pentru un whisky tânăr. Buchetul oglindeşte perfect spiritul rafinat al
distileriei Oban, iar notele uşor sărate conferă un aer curat sortimentului
scoţian, echilibrându-l. Sortimentul poate fi savurat simplu, cu gheaţă
sau cu un strop de apă, care deschide arome bogate de fructe. Lichidul
prezinta note dulci de budincă de caramel, vanilie şi pudră de cacao,
completate de accente lemnoase. Un strop de apă evidenţiază arome
de mere şi pere zemoase. Arome intense de ciocolată de casă, pudră
de cacao, fructe uscate, pere şi mere. Persistent, dominat de note de
nuci, ciocolată, coajă de lămâie şi un strop de sare. Ambră, cu reflexii
aurii.

Istoric
Distileria Oban este punctul de frontieră între vestul regiunii Highland şi
zona insulară, locul de întâlnire dintre mare şi uscat. Locaţia este una
izolată. Distileria a fost înfiinţată de John şi Hugh Stevenson în anul
1794 şi se numără printre cele mai vechi distilerii licenţiate încă active
din Scoţia. Oban este şi una dintre cele mai mici distilerii de whisky, fiind
a doua cea mai mică din portofoliul Diageo, după Royal Lochnagar.
Cei care au condus de-a lungul timpului distileria au îmbrăţişat tradiţia
ospitalieră şi activităţile civice, valori care nu se regăsesc doar în
ordinea de zi a distileriei, ci sunt specifice oraşului. Sortimentul etalon
al gamei este cel de 14 ani, care reprezintă West Highlands în colecţia
Diageo’s Classic Malt încă din 1987. Un alt sortiment de seamă este
Oban Distiller’s Edition Montilla Fino, un whisky sofisticat şi expresiv,
extrem de apreciat de cunoscători şi experţi.
www.ppd.com.ro
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Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Lagavulin

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Originar din Islay, Lagavulin îşi formează caracterul în această
insulă predominată de turbă din Scoţia, unde nimic nu se face în
grabă. Este cazul şi pentru acest single malt care, înainte de a
fi îmbuteliat, petrece 16 ani lungi pentru maturare în butoaie de
stejar. Lagavulin este intens, cu o culoare aurie pătrunzătoare.
Prezintă note bogate de turbă cu iod şi plante de mare şi un gust
uşor dulceag, cu arome dulci şi sărate. Fumul uscat de turbă
conferă o puternică dulceaţă fină urmată de salinitatea apei de
mare cu note lemnoase. Gustul de final este prelung, elegant,
regăsindu-se turba şi salinitatea apei de mare.

Istoric
În limba galică Laggan Mhouillin înseamnă „groapa de lângă
moară”. Acolo, într-un loc ferit şi mai degrabă sălbatic din Islay,
a început în secolul 18 distilarea ilegală a whiskyului care va
deveni Lagavulin. Abia în 1816, John Johnston a fondat ceea ce
este astăzi una dintre cele mai importante distilerii din Scoţia,
folosind cu acceptul coroanei britanice numele de Lagavulin.
Whisky-ul este produs cu maximă atenție la detalii și la cele mai
înalte standarde posibile. Fermentarea îndelungată, cea mai
înceată distilare a unui malt din Islay şi maturarea timp de 16 ani
în butoaie de stejar dezvoltă caracterul său intens şi bogat ce i-a
adus nenumărate medalii de aur la competiţiile internaţionale.
www.ppd.com.ro
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Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Glenkinchie

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka

Caracteristici
Glenkinchie este un single malt scoțian din zona Edinburgh,
învechit timp de 12 ani în butoaie speciale. În fiecare pahar ni
se dezvăluie un spirit tânăr, dinamic, cu multă poftă de viață.
Glenkinchie degajă un parfum ușor cu arome de vanilie, citrice
și flori sălbatice și are un gust cu note ușoare de alune și cereale
proaspete, împreună aducând o tentă de prospeţime. Finalul
este suprinzător de cald, sec, cu o ușoară impresie de picant și
afumat.

Istoric
Fondată la 1825 de frații George și John Rate, în Pencaitland,
lângă Edinburgh, a fost reconstruită la sfârșitul secolului al XIXlea ca o distilerie model, de către o asociație de negustori și
producători de whisky din zonă. Restaurarea distileriei, ultima
din cele 5 păstrate din Lowland, a durat mai bine de zece ani dar
și astăzi admirăm același stil victorian impresionant, clădirile din
celebra cărămidă roșie, casele pentru muncitori și aerul aparte
al covorului de iarbă care împrejmuiește locul, si chiar și un mic
muzeu al vechii instalații de distilare.

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Diageo Reserve Portfolio
DIAGEO

Royal Lochnagar 12yo

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila

Caracteristici
Un favorit al reginei Victoria si al printului Albert, fiind situat
convenabil in apropierea Castelului Balmoral. Royal Lochnagar a
fost initial unul dintre ingredientele cheie ale lui VAT69 insa acum
cea mai mare parte a productiei este pentru single malts.

Istoric
Distileria Lochnagar a fost construita in 1826 de catre James
Robertson pe latura nordica a raului Dee in apropiere de muntele
Lochnagar. In 1841, distileria a ars pana la temelii. Se crede ca
focul a fost starnit de competitorii lui Robertson din acea vreme. In
1845 distileria a fost reconstruita pe latura sudica a raului de catre
John Begg. In 1848, distileria a fost vizitata de Regina Victoria
insasi la invitatia lansata de Begg. Deoarece a fost impresionata,
regina a permis distileriei sa foloseasca termenul de “Royal” in
denumirea whisky-ului. De-a lungul timpului distileria a mai fost
inchisa si redeschisa de mai multe ori, trecand prin reparatii
sau reconstructii. Cu toate astea, se pastreaza caracteristicile
traditionale de productie a whisky-ului.
www.ppd.com.ro
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Lista de preturi

Despre noi
Standard
Whisky
Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Reserve Portfolio

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

Johnnie Walker Blue Label

40%

0.7

6

748.00

Johnnie Walker Blue Label - Have Character

40%

0.7

1

996.00

Johnnie Walker Gold Label Reserved

40%

0.7

6

177.51

Johnnie Walker Aged 18 Yrs

40%

0.7

6

318.00

Johnnie Walker Green 15 YO

43%

0.7

6

159.90

40%

3

2

982.00

40%

1.75

6

426.51

40%

1

6

228.51

40%

0.7

6

178.00

40%

1

12

111.20

40%

0.7

6

79.90

Don Julio Blanco

38%

0.7

6

166.51

Don Julio Reposado

38%

0.7

6

216.51

Zacapa XO

40%

0.7

6

484.00

40%

1

6

322.00

40%

0.7

6

232.50

Tanqueray 10 Dry Gin

47.3%

0.7

6

133.40

Tanqueray Rangpur

41.3%

0.7

6

111.40

40%

0.7

6

102.70

Ciroc vodka

Ketel One

Zacapa 23YO

Grand Marnier Cordon Rouge

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Single Malts

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

Glen Grant TMR

40%

0.7

6

94.30

Glen Grant 10YO

40%

0.7

6

132.00

Glen Grant 16YO

43%

0.7

6

187.50

Glen Elgin 12 YO

43%

0.7

6

178.00

Singleton of Dufftown 12 YO

40%

0.7

6

117.51

Singleton of Dufftown Tailfire

40%

0.7

6

133.51

Caol Ila 12 YO

43%

0.7

6

174.00

Dalwhinnie 15 YO

43%

0.7

6

185.00

Clynelish 14 YO

46%

0.7

6

185.30

Talisker 10 YO

45.8%

0.7

6

161.00

Talisker Storm

45.8%

0.7

6

189.00

Talisker 25YO

45.8%

0.7

6

946.00

Cardhu 12 YO

40%

0.7

6

145.10

Cardhu 15 YO

40%

0.7

6

215.00

Cardhu 18 YO

40%

0.7

6

358.00

Cardhu Gold Reserve

40%

0.7

6

160.40

Oban 14 YO

43%

0.7

6

187.00

Lagavulin 16 YO

43%

0.7

6

257.40

Glenkinchie 12YO

43%

0.7

6

164.00

Royal Lochnagar 12YO

40%

0.7

6

169.00

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Deluxe Scotch Whisky

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

Johnnie Walker DOUBLE Black

43%

0.7

6

129.00

Dimple 15 YO

40%

0.7

6

149.90

Johnnie Walker Swing

43%

0.7

6

149.00

Johnnie Walker Black Label 12 YO Carton

43%

1

12

145.50

40%

0.7

12

105.40

40%

0.05

192

12.50

40%

0.7

12

107.40

40%

2

6

142.51

40%

1

12

71.75

40%

0.7

12

53.73

40%

0.5

24

40.10

40%

0.2

48

16.65

40%

0.05

192

5.70

Johnnie Walker Red Label Carton

40%

0.7

12

53.73

Johnnie Walker Red Blenders Batch

40%

0.7

6

64.20

40%

3

3

230.50

40%

1.5

3

101.90

40%

1

12

69.75

40%

0.7

12

51.45

40%

0.5

12

38.30

40%

0.35

24

27.30

Johnnie Walker Black Label 12 YO
Johnnie Walker Black Label 12 YO Carton

Johnnie Walker Red Label

J & B Rare

www.ppd.com.ro
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Whiskey
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Despre noi

Deluxe Scotch Whisky

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

40%

0.2

24

15.94

40%

0.05

120

5.20

J & B Rare Carton

40%

0.7

12

51.45

J & B Rare Colored bottle

40%

0.7

12

48.05

J & B Rare Tatoo Bottle

40%

0.7

12

48.05

J & B Urban Honey

35%

0.7

6

54.70

J & B JET 12 YO Carton

40%

0.7

12

111.60

J & B Reserve 15 YO

40%

0.7

6

144.40

J & B Rare

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Standard Scotch Whisky

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

VAT 69

40%

0.7

12

43.00

Old Smuggler

40%

0.7

12

41.80

Bell's

40%

0.7

12

40.20

Black & White

40%

0.7

12

44.30

White Horse

40%

0.7

12

44.30

Haig

40%

0.7

12

49.80

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Irish Whiskey

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Alc / vol

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Bushmills Original

40%

0.7

6

64.50

Bushmills Black Bush

40%

0.7

12

89.90

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

American Whiskey

Standard
Whisky

Lista de prețuri

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

PRODUS

Alc / vol

Litraj

Wild Turkey 81

40.5%

0.7

12

73.50

Wild Turkey 101

50.5%

0.7

12

92.00

Bulleit Bourbon

45.0%

0.7

6

93.00

Bulleit Rye

45.0%

0.7

6

118.00

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Canadian Whisky

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS
Crown Royal

Deluxe
Whisky

Alc / vol
40%

Litraj
0.7

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.
6

81.40

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Vodka

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Tazovsky vodka

Smirnoff Red

Smirnoff Blue
Smirnoff Flavours (Vanila, Orange, Apple, Raspberry)
Smirnoff North
Smirnoff Black

Skyy vodka
Skyy vodka 90

Deluxe
Whisky

Alc / vol

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

40%

1.75

6

64.70

40%

1

12

39.70

40%

0.7

12

28.50

40%

0.5

12

20.90

40%

0.2

48

8.85

37.5%

1.5

6

81.80

40%

1

12

58.90

40%

0.7

6

44.85

40%

0.5

24

33.40

40%

0.35

12

23.90

37.5%

0.05

120

4.12

45%

0.7

6

46.00

37.5%

0.7

6

50.20

20%

0.7

12

50.50

40%

1.5

6

143.50

40%

1

12

76.20

40%

0.7

6

55.50

40%

3

1

275.50

40%

1

12

64.80

40%

0.7

12

49.30

45%

1

6

105.60

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio
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Prețuri

Despre noi

Liqueur/Digestif

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Alc / vol

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

17%

0.7

12

64.65

17%

1

12

86.70

15.5%

1

6

109.80

15.5%

0.7

6

81.90

15.5%

0.5

6

61.20

Carolans Irish Cream

17%

0.7

12

60.90

Illyquore Coffee liqueur

28%

0.7

6

64.00

Illyquore Coffee liqueur

28%

1

6

76.40

Frangelico hazelnut liqueur

20%

0.7

12

72.70

Southern Comfort

35.0%

0.7

6

67.80

Fireball

33.0%

0.5

12

38.90

36.7%

1

6

72.20

36.7%

0.7

6

51.40

36.7%

0.375

12

27.60

36.7%

0.05

96

5.40

36.7%

1

6

72.20

36.7%

0.7

6

51.40

Baileys Irish Cream

Sheridan's

Schwartzhog

Schwartzhog + 2 pahare

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Rum / Rum Based / Cachaca

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Alc / vol

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

35%

0.7

6

53.80

35%

1.5

6

110.00

Captain Morgan White

37.5%

0.7

6

53.80

Captain Morgan White

37.5%

1

6

71.00

40%

0.7

12

56.89

Pampero Blanco

37.5%

1

6

73.20

Pampero Especial

37.5%

1

6

76.30

38%

0.7

6

57.80

Captain Morgan Original Spiced Gold

Captain Morgan Dark Rum

Sagatiba Pura

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Gin

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Single Malt
Whisky

Alc / vol

Litraj

40%

1

12

66.60

37.5%

0.7

12

49.00

47.5%

0.5

24

35.90

Bourbon
Whiskey

Gordon's Pink

37.5%

0.7

6

56.10

Vodka

Tanqueray London Dry Gin

43.1%

0.7

12

68.60

40%

0.7

6

85.00

Gordon's London Dry Gin

Bulldog Dry Gin

Irish
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Tequila

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Jose Cuervo Especial Silver

Jose Cuervo Especial Gold
Jose Cuervo Black Anejo

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Single Malt
Whisky

Alc / vol

Litraj

38%

1

6

77.40

38%

0.7

12

56.80

38%

0.5

6

42.40

Bourbon
Whiskey

38%

1

6

79.10

Vodka

38%

0.7

12

58.50

38%

0.5

6

43.95

38%

0.7

6

66.95

Irish
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Bitter / Aperitif / Digestive

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

25%

1

12

83.20

25%

0.7

12

61.47

25%

0.5

12

48.35

25%

0.04

200

6.70

11%

1

6

63.70

11%

0.7

6

46.60

Cynar

16.5%

0.7

12

53.10

Averna

29.0%

0.7

6

61.00

15.0%

1

6

37.10

15.0%

0.75

6

28.30

15.0%

1

6

37.10

14.4%

0.75

6

28.30

18%

1

12

36.70

Campari

Aperol

Cinzano Bianco
Cinzano Rosso
Cinzano Dry

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Sambuca / Ouzo / Schnapps

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

Sambuca Romana

40%

0.7

6

70.80

Ouzo 12

38%

0.7

12

41.60

Archers Peach

21%

0.7

12

50.30

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Glass Packs

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Single Malt
Whisky

Alc / vol

Litraj

Johnnie Walker Black Label 12 YO 2 Glasses

40%

0.7

6

103.70

Johnnie Walker Red Label 2 Glasses

40%

0.7

12

55.60

Wild Turkey 81 2 Glasses

41%

0.7

6

79.20

Bourbon
Whiskey

Carolans 2 Glasses

17%

0.7

6

67.30

Vodka

J&B Rare 2 Glasses

40%

0.7

6

60.00

Irish
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Sparkling Wines

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Single Malt
Whisky

Alc / vol

Litraj

Asti Cinzano

7%

0.75

6

45.00

Cinzano Rose

11%

0.75

6

27.20

Cinzano Gran Dolce

9%

0.75

6

26.70

Bourbon
Whiskey

Cinzano Dry Sec

11%

0.75

6

26.70

Vodka

Cinzano Gran Sec

11%

0.75

6

26.70

Jacqueline Demi Sec

11%

0.75

12

22.75

Jacqueline Rose

11%

0.75

12

24.40

Grande Vento Gran Cuvee

11%

0.75

6

22.90

Terra Serena Spumante Rose

11%

0.75

6

26.70

11%

3

1

345.00

11%

1.5

4

103.51

Terra Serena DOC Spumante

11%

0.75

6

34.50

Terra Serena DOC Frizzante

10.5%

0.2

24

10.00

Terra Serena DOC Frizzante

10.5%

0.75

6

31.00

Cinzano Prosecco

11%

0.75

6

50.40

Grande Vento DOC Spumante

11%

0.75

6

32.55

Terra Serena DOCG Valdobbiadene

Irish
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Luc Belaire Sparkling Wines

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Luc Belaire Rose
Luc Belaire Rose Carton
Luc Belaire Brut
Luc Belaire Brut Carton
Luc Belaire Luxe

Luc Belaire Gold
Luc Belaire Gold Carton
Luc Belaire Luxe Fantome

Luc Belaire Rose Fantome

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Alc / vol

Litraj

12.5%

0.375

12

69.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

1.5

3

239.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

0.375

12

72.00

12.5%

1.5

3

239.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

1.5

3

239.00

12.5%

3

1

776.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

1.5

3

239.00

12.5%

0.75

6

99.00

12.5%

1.5

3

320.00

12.5%

0.75

6

149.00

12.5%

0.75

6

149.00

12.5%

1.5

3

320.00

12.5%

3

1

906.00

12.5%

6

1

2,640.00

12.5%

15

1

8,950.00

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Luc Belaire Sparkling Wines

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Luc Belaire Brut Fantome

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Package

Litraj

12.5%

0.75

6

149.00

12.5%

1.5

3

320.00

12.5%

6

1

2,640.00

12.5%

15

1

8,950.00

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Imported Wine

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

B&G Cuvee Speciale BLANC

B&G Cuvee Speciale ROSE

B&G Cuvee Speciale ROUGE
Vouvray Gold Label

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Package

Litraj

13.5%

0.75

12

21.85

13.5%

0.187

48

8.05

13.5%

1.5

6

43.10

13.5%

0.75

12

22.55

13.5%

0.187

48

8.05

13.5%

0.75

12

21.85

13.5%

0.187

48

8.05

Deluxe
Whisky
Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum

11.5%

0.75

12

32.45

13%

0.75

6

43.45

Rose D’Anjou Gold Label

10.5%

0.75

12

31.75

Bordeaux Rouge Gold Label (oaked)

12.5%

0.75

6

44.45

Liqueur

Saint - Emilion Gold Label

13%

0.75

6

69.50

Chablis Gold Label

13%

0.75

12

97.40

Sparkling wine
& Champagne

Merlot

13.5%

0.75

6

23.00

Bitter &
Aperitif

Cabernet Sauvignon

13.5%

0.75

6

29.64

Vermouth

Chardonnay

13.5%

0.75

6

33.10

Sauterness

12.5%

0.75

6

95.10

0.75

12

20.60

Cotes du Provence Silver Label

Partager Rouge

Tequila

Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Șampanie Lanson

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

12.5%

9

1

3,055.00

12.5%

6

1

2,018.00

12.5%

3

1

1,000.00

13.0%

1.5

3

404.00

12.5%

0.75

6

197.00

12.5%

1.5

3

476.00

12.5%

0.75

6

235.00

Lanson Rose Label Brut Carton

12.5%

0.75

6

223.00

Lanson Rose Label Brut PINK

12.5%

0.75

6

241.00

Lanson Black Label Brut

Lanson Rose Label Brut

Lanson Ivory Label Demi Sec

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur

12.5%

0.75

6

195.00

12.5%

1.5

3

451.00

12.5%

0.75

6

215.00

12.5%

1.5

3

574.00

Bitter &
Aperitif

12.5%

0.75

6

274.00

Vermouth

Lanson EXTRA AGE Brut Carton Gift

12.5%

0.75

3

314.00

Lanson EXTRA AGE Rose

12.5%

0.75

6

329.00

Lanson EXTRA AGE Rose Carton Gift

12.5%

0.75

3

378.00

Lanson Dry Sec White
Lanson EXTRA AGE Brut

Sparkling wine
& Champagne

Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Beer

Standard
Whisky

Lista de prețuri
PRODUS

Deluxe
Whisky

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Single Malt
Whisky

Alc / vol

Litraj

Estrella Damm (24 loose Bottles)

4.6%

0.33

24

5.00

Estrella Damm Non Alcoholic (N.A.) (6 Pack - Bottle)

0.0%

0.25

24

4.38

Daura Damm (Gluten - Free) (4 Pack - Bottle)

5.4%

0.33

24

6.68

Bourbon
Whiskey

Inedit Damm (6 Pack - Bottle)

4.8%

0.33

24

9.13

Vodka

Inedit Damm (Bottle)

4.8%

0.75

12

21.00

Irish
Whiskey

Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Ready to Drink

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Smirnoff Red Ice Glass

4%

0.275

24

6.50

Smirnoff Red Ice Can

4%

0.25

12

5.75

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Still Water

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Acqua Panna

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Glass

0.25

24

3.48

Glass

0.5

24

5.29

Glass

0.75

15

6.90

Pet

0.5

24

3.64

Pet

1.5

6

6.90

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Sparkling Water

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

San Pellegrino

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Glass

0.25

24

3.49

Glass

0.5

24

5.36

Glass

0.75

15

6.97

Pet

0.5

24

3.72

Pet

1

6

5.89

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Sparkling Fruit Beverages

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS
San Pellegrino Aranciata
San Pellegrino Aranciata Rossa
San Pellegrino Limonata
San Pellegrino Pompelmo

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

Glass

0.2

24

3.85

Can

0.33

24

4.11

Glass

0.2

24

3.85

Can

0.33

24

4.11

Glass

0.2

24

3.85

Can

0.33

24

4.11

Can

0.33

24

4.11

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

Despre noi

Bitter (non alcoholic) / Tonic / Ice Tea

Standard
Whisky

Lista de prețuri

PRODUS

Deluxe
Whisky

Package

Litraj

Bucăți
Preț de listă
/ bax (fără TVA) / buc.

San Bitter Rosso

Glass

0.1

24

3.05

Crodino

Glass

0.1

48

3.36

Glass

0.2

24

4.08

Can

0.33

24

4.11

BBThe Pesca

Can

0.33

24

3.99

BBThe Limone

Can

0.33

24

3.99

San Pellegrino Acqua Tonica

Single Malt
Whisky
Irish
Whiskey
Bourbon
Whiskey
Vodka
Gin
Rum
Tequila
Liqueur
Sparkling wine
& Champagne
Bitter &
Aperitif
Vermouth
Wine
Beer
Alte băuturi
Non Alcoholic
DIAGEO Reserve
Portofolio

www.ppd.com.ro

Prețuri

