
Oferta od 26.08 - 15.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wódka Stock Prestige 
Stock, 0,7 l
1 l - 47,13
 

32.

99
36.

99

Bogaty i słodki smak, wyczuwal-
ny jęczmień i karmel. Znak herbu  
na butelce prezentuje, obok flag 
Szkocji, cztery symbole związane 
ze szkocką whisky. Są to: strumień 
wody, dębowa beczka, jęczmień  
i alembik. Widzimy również zdanie 
w języku łacińskim: „Amicus Huma-
ni Generis”, co oznacza „Przyjaciel  
rodzaju ludzkiego”.

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Ballantine's 
Finest 
1,5 l
1 l - 59,99

89.

99

1,5 L

0,7 L



W Bowmore poświęcamy zdecydo-
wanie więcej czasu niż to konieczne 
na każdym etapie tworzenia whisky. 
Posiadamy własne, wiekowe maga-
zyny do słodowania, gdzie ręcznie, 
dniem i nocą, przerzucamy nasz 
jęczmień. Pozwalamy na idealny czas 
fermentacji. I nie spieszymy się też, 
gdy ręcznie wybieramy nasze beczki. 
Ta troska i dbałość o szczegóły two-
rzą wyjątkowy balans nie tylko dymu, 
ale także morskiej mineralności  
i świeżych nut owoców pestkowych, 
która jest tak charakterystyczna 
dla naszego ponadczasowego stylu. 
Subtelny, cytrynowy i słodki miód 
wrzosowy uzupełnia charaktery-
styczny dym torfowy Bowmore, 
prowadząc do pysznego, długiego  
i łagodnego finiszu.

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Bowmore 12 YO
Stock, 0,7 l
1 l - 228,56 

159.

99

American Oak to flagowy wariant 
marki Auchentoshan, która pochodzi 
z Glasgow. Jej nazwa odnosi się do 
białego dębu, w którym wyłącznie 
leżakuje destylat. American Oak to 
dzieło potrójnej destylacji, która 
wzbogaciła trunek o delikatne, 
lekkie, cytrusowe nuty dopełnione 
korzennymi przyprawami i wanilią 
z beczek z amerykańskiego dębu. 
W naszej destylarni nie wykorzy-
stujemy słodu aromatyzowanego 
torfem, dlatego Auchentoshan jest 
idealną propozycją dla konsumentów 
oczekujących delikatnych i komplek-
sowych smaków. Trzykrotna destyla-
cja, brak torfu i koktajle serwowane 
w metalowych kubkach to ich styl. 

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Auchentoshan 
American OAK 
+ 2 kubki
Stock, 0,7 l
1 l - 142,84 

99.

99

2



Grant's wyróżnia się wyjątkowym 
procesem leżakowania w trzech 
różnych typach beczek  z amerykań-
skiego dębu.

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Grant's 
Triple Wood  
CEDC, 1 l 

59.

99
64.

99

Na wyjątkowy smak Grant’s Smoky 
składa się unikalna kompozycja 
zbożowych i słodowych whisky,  
ze zwiększonym dodatkiem dymnych 
whisky (czyli produkowanych ze sło-
du jęczmiennego, suszonego przy 
pomocy dymu torfowego). Jej aromat 
jest łagodny i owocowy, jak w przy-
padku pozostałych wariantów marki, 
ale podkreślony wyraźnym aromatem 
ciepłego dymu.

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Grant's 
Triple Wood Smoky  
CEDC, 0,7 l
1 l - 85,70 

59.

99
64.

99

1 L
0,7 L

0,7 L

Johnnie Walker - marka szkockiej 
whisky mieszanej, produkowana  
w Kilmarnock w Szkocji przez firmię 
Diageo. Jej smak to  efekt harmo-
nijnego połączenia 35 składników: 
zarówno whiskyes słodowych (malt), 
ja i niesłodowych (grain). Przed 
zabutelkowaniem trunek dojrzewa 
minimum 3 lata. 

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Johnnie Walker 
Red Label  
0,7 l
1 l - 71,41

49.

99
54.

99

3



0,7 L
0,7 L

Passport to przede wszystkim szkoc-
ka whisky typu blended. Łagodna,  
o owocowym bogactwie smaku.
Ponadto zachwyca ona orzechowym 
aromatem  i  piękną bursztynową 
barwą. 

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky Passport   
0,7 l
1 l - 57,13 

39.

99
44.

99

James Duncan 3 Year Old Blended 
Scotch Whisky ma czarujący aromat 
z dobrą harmonią słodu i ziarna, za-
pewniając zaskakującą złożoność 
smaku jak na tak młodą mieszankę. 
Dobrze wyważony, czysty i rześki 
aromat wanilii ustępuje miejsca 
łagodnemu, słodkiemu i bogatemu 
smakowi. Finisz jest czysty z długo 
utrzymującą się słodyczą. 

i

SZ
KO

CJ
A

Whisky James Duncan  
0,7 l
1 l - 48,56

33.

99

4



0,7 L

0,7 L

Irish Whiskey
Walory smakowe: łagodny, ale cha-
rakterystyczny smak whiskey.
Proces produkcji: mieszanka  
z whisky single malt i zbożo-
wych, leżakowanych w beczkach  
po bourbonie, dzięki temu odna-
leźć tam można takie nuty jak 
karmel i toffi, co daje jej przyjemny  
i delikatny smak.
Whiskey Liqueur
Walory smakowe: słodki z delikatny-
mi nutami miodu i karmelu.
Proces produkcji: whiskey blendowa-
na z whiskey single malt i zbożowych 
z dodatkiem miodu i karmelu. Prze-
chowywana przez 3 lata w specjalnie 
dobieranych beczkach po bourbonie.

IR
LA

ND
IA

Whiskey Dubliner 
wybrane rodzaje*
Stock, 0,7 l
1 l - 85,70

i

59.

99
69.

99

Odpowiednio oczyszczone destylaty 
lądują w beczkach różnych rodzajów, 
od dębowych po beczki po sherry. 
Podczas gdy płyn dojrzewa, a trwa to 
co najmniej trzy lata, ciecz wychwy-
tuje różne nuty smakowe z beczki.  
Walory smakowe: łagodny z delikat-
ną nutą korzenną połączoną z orze-
chami, wanilią i szczyptą słodkiego 
sherry. 

IR
LA

ND
IA

Whiskey Jameson  
0,7 l
1 l - 85,70

i

59.

99
64.

99

Bushmills to irlandzka whiskey pro-
dukowana od 1608 roku, w najstar-
szej destylarni w Irlandii. Bushmills 
to marka o wyjątkowo łagodnym 
smaku  dzięki potrójnej filtracji i spe-
cjalnej  selekcji dębowych beczek. 
Niezwykle bogaty i łagodny smak. 
Dojrzewa minimum 3 lata w beczkach 
po bourbonie. 

IR
LA

ND
IA

Whiskey Bushmills 
Original   
United Beverages, 0,7 l
1 l - 78,56

i

54.

99

0,7 L

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl 5
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Brandy sour

Składniki:
60 ml brandy
10 ml soku z limonki
10 ml soku z cytryny
20 ml syropu cukrowego

Wykonanie:
Wszystkie składniki przelać do shakera i energicznie wstrząsać 
przez około 10-15 sekund. Odcedzić do niskiej szklanki 
wypełnionej kostkami lodu. Udekorować wisienką koktajlową.

Bourbon Jim Beam 
White Label 
Stock, 1 l

64.

99
69.

99

Produkowana z wykorzystaniem 
sekretnej receptury od ponad 200 
lat. Jim Beam Bourbon whiskey to 
wynik prac siedmiu pokoleń rodziny 
Beamów nad udoskonaleniem sztuki 
produkcji bourbon whiskey. 

i

US
A

1 L

0,7 L

Stock 84 Original to jeden  
z najpopularniejszych trunków na 
świecie. W Polsce zajmuje pierwsze 
mniejsce wśród najlepiej sprzedają-
cych się brandy. Stock 84 wytwarza-
ny jest według tradycyjnej receptury 
w Trieście od ponad 100 lat.

W
ŁO

CH
Y

Brandy Stock 84   
Stock, 0,7 l
1 l - 64,27
i

44.

99

6



London Dry Gin 
Destylowany w wiekowych miedzia-
nych kotłach zgodnie z oryginalną, 
przeszło 240-letnią recepturą. Łączy 
w sobie czysty alkohol zbożowy, im-
bir, jagody jałowca, cytrusy. 
W smaku wytrawnym, z wyczuwal-
nymi nutami owoców cytrusowych,  
jagód i ziół. 
Premium Pink 
Doskonałe połączenie orzeźwiające-
go smaku Gordon's Dry z naturalnymi 
nutami owocowymi. Słodki smak ma-
lin, truskawek i równoważący doda-
tek czerwonej porzeczki sprawiają, 
że Gordon's Pink smakuje wyjątkowo.

W
IE

LK
A

BR
YT

AN
IA

Gin Gordon's    
wybrane rodzaje*
0,7 l
1 l - 85,70
i

59.

99

0,7 L

Gin Stock Lionello 
Stock, 0,7 l
1 l - 49,99

34.

99

Stock Gin Lionello zawdzięcza swój 
delikatny i orzeźwiający smak do-
pracowanej w wytwórniach Stock 
sztuce kompozycji składników oraz 
recepturze, która jest wynikiem wie-
dzy i długiej tradycji produkcji alko-
holi. Najczęściej podawany w formie 
tradycyjnej – z tonikiem. Koneserzy 
trunku proponują wersję czystą  
na kostce lodu. Delikatny, harmonij-
ny smak ginu sprawdza się zarówno  
w jednej, jak i drugiej formie.

i

PO
LS

KA

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
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Carta Blanca
To lekki w smaku, aromatyczny biały rum z delikatnymi nutami kwiatowymi oraz owocowymi. Idealny do koktajli.
Carta Negro
To intensywny w smaku rum łączący w sobie aromaty dębu, skórki pomarańczy i melasy. Spróbuj z colą 
lub w shotach zagryzanych ćwiartką pomarańczy posypaną cynamonem.
Carta Oro 
To lekki, złoty rum z nutami, prażonych migdałów i dębu. Podstawowy składnik Cuba Libre - oryginalnego
 koktajlu wolności. 
Spiced
Mieszanka rumów dojrzewających w wypalanych beczkach  z amerykańskiego dębu połączonych z naturalnymi 
aromatami i przyprawami dla uzyskania wyrazistego, ale gładkiego smaku.

HI
SZ

PA
NI

A

Rum Bacardi 
wybrane rodzaje*
Bacardi - Martini, 0,7 l
1 l - 71,41

i

49.

99
59.

99

0,7 L

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl8
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Likier Canari 
wybrane rodzaje*
Henkell Freixenet , 0,35 l
1 l - 51,40

17.

99

Coconut milk
Śnieżnobiała delicja smaków kokosa 
i wybornej śmietanki. Charakteryzuje 
się bardzo subtelnym aromatem tego 
owocu.
Pistachio
Kremowy likier o niezwykle rozkosz-
nym smaku pistacji. Doskonale sma-
kuje solo oraz jako dodatek do kawy, 
deserów i lodów.
Salted caramel
Doskonały kremowy likier o wyśmie-
nitym smaku karmelu wzbogaconego 
solą, który świetnie pasuje zarówno 
do deserów, jak i sprawdzi się pity 
solo.

i

PO
LS

KA

Wyjątkowy likier Sheridan’s Coffee 
to unikalne zestawienie smaku do-
skonałej kawy oraz śmietankowego 
kremu, jakie zostało harmonijnie 
połączone z odrobiną doskonałej 
jakości irlandzkej whiskey. Umiar-
kowana zawartość alkoholu sprawia, 
że prezentowany trunek zachwyca 
subtelną słodyczą i łagodnym kre-
mowym posmakiem.

IR
LA

ND
IA

Likier Sheridan's  
0,7 l
1 l - 92,84

i

64.

99
72.

99

0,7 L

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl 9
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Wódka Biały Bocian
Polmos Bielsko-Biała, 1 l
 

48.

99
49.

99

Wódka Stumbras Pure 
1 l
 

49.

99
56.

99

1 L

Wódka Żołądkowa 
de Luxe 
Stock, 1 l
 

39.

99

1 L1 L

10



Wódka Absolut Blue 
0,7 l
1 l - 59,99
 

41.

99
44.

99

Wódka Bols Platinum  
CEDC, 0,7 l
1 l - 48,56
 

33.

99
35.

99

Wódka Wyborowa    
0,7 l
1 l - 47,13
 

32.

99
35.

99

0,7 L

0,7 L

0,7 L

11



Strawberry drink Składniki:
40 ml wódki
20 ml likieru truskawkowego
20 ml soku z cytryny
15 ml syropu cukrowego
kilka truskawek
5 listków mięty
kruszony lód

Wykonanie:
Truskawki umyć i pokroić na mniejsze kawałki.  
Do shakera wlać wódkę, dodać likier truskawkowy, 
sok z cytryny, syrop cukrowy. Całość energicznie 
potrząsać. Gotowy drink przelać do szklanek 
wypełnionych lodem. 
Udekorować truskawkami i miętą.

Wódka Krupnik Premium     
Premium Distillers , 0,5 l
1 l - 39,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 43,98 przy zakupie 1 szt. 

19.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

21.

99

Wódka Soplica    
CEDC, 0,5 l
1 l - 47,98
 

23.

99

12



* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

Żołądkowa Gorzka   
Stock, 0,5 l
1 l - 43,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 47,98 przy zakupie 1 szt.  
 

21.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

23.

99

Soplica o smaku wiśni 
w czekoladzie 
lub kawowa    
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,5 l
1 l - 43,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 47,98 przy zakupie 1 szt.  
 

21.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

23.

99

Barmańska   
wybrane rodzaje*
JNT Group, 0,5 l
1 l - 15,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 17,98 przy zakupie 1 szt.  
 

7.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

8.

99

13
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Żołądkowa Gorzka   
wybrane rodzaje*
Stock, 0,5 l
1 l - 43,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 47,98 przy zakupie 1 szt.  
 

21.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

23.

99

Rajska Cytrusówka 
z melonem lub limonką 
CEDC, 0,5 l
1 l - 41,98 

20.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl14
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Soplica    
wybrane rodzaje*
CEDC, 200 ml
100 ml - 6,50 przy zakupie 2 szt. 
100 ml - 7,00 przy zakupie 1 szt.  
 

12.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

13.

99

Soplica    
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,5 l
1 l - 39,98 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 47,98 przy zakupie 1 szt. 
 

19.

99
cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

23.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl 15
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Orange Spritz 0%

Cin&Cin Free    
Ambra, 0,75 l
1 l - 21,32 

białe

SMAK
półsłodkie 

TEMP. PODAWANIA
6 - 8 °C

POLECANE DO:
jako aperitif

NI
EM

CY 15.

99
19.

99

Cin&Cin Free 
Sauvignon Blanc  
Ambra, 0,75 l
1 l - 26,65 

białe

SMAK
delikatne, owocowe  

TEMP. PODAWANIA
6 - 8 °C

POLECANE DO:
owoców morza, ryb, sałatek 
warzywnych, koziego sera

NI
EM

CY 19.

99
21.

99

produkty bezalkoholowe

Składniki:
150 ml Cin&Cin Free
40 ml syropu pomarańczowego
woda gazowana mineralna
kostki lodu

Wykonanie:
Do kieliszka wlać syrop pomarańczowy. 
Dodać kostki lodu, Cin&Cin Free 
oraz wodę gazowaną. 

16



Wino musujące 
Cin&Cin Spumante   
Ambra, 0,75 l
1 l - 21,32 

białe

SMAK
vermouth 

TEMP. PODAWANIA
6 - 8 °C

POLECANE DO:
jako aperitif

W
ŁO

CH
Y

15.

99
19.

99

Wino musujące 
Mionetto Prosecco    
wybrane rodzaje*
Henkell Freixenet, 0,75 l
1 l - 37,32 

białe/różowe 

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
6 - 8 °C

POLECANE DO:
warzyw, ryb  

W
ŁO

CH
Y

27.

99
29.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

Wino musujące Martini 
Prosecco lub Asti 
Bacardi - Martini, 0,75 l
1 l - 32,32 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 43,99 przy zakupie 1 szt. 

W
ŁO

CH
Y

cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

27.

99
32.

99

TEMP. PODAWANIA
Asti 8 - 10 °C
Prosecco 6 - 8 °C

POLECANE DO: 
Asti: owoce, desery, sery
Prosecco: ryby, desery 

SMAK
Asti: słodkie 
Prosecco: wytrawne 

białe

17
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Wino Rocca 
Primitivo Di Manduria 
0,75 l
1 l - 45,32    

W
ŁO

CH
Y

33.

99

czerwone

SMAK
wytrawne

POLECANE DO:
wyraźnych w smakach dań 
mięsnych

i
Szlachetne Primitivo zapewnia dużo 
doznań. W aromacie wyczuwalne bardzo 
dojrzałe czarne owoce - jeżyna, wiśnia, 
wędzona śliwka. W smaku typowe akcenty 
wielkich win: cynamon, goździki, ciemne 
winogrona, kakao. 

39.

99

18



Tinto De Verano

Wino Alcanta Syrah       
0,75 l 
1 l - 15,99 

czerwone

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
16-18 °C 

POLECANE DO:
dań mięsnych, potraw z grilla 

 

HI
SZ

PA
NI

A

11.

99

Wino Nero d'Avola  
0,75 l
1 l - 19,99 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 23,99 przy zakupie 1 szt.  

W
ŁO

CH
Y

cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

14.

99
17.

99

czerwone

SMAK
półwytrawne

TEMP. PODAWANIA
16 - 18 °C 

POLECANE DO:
makaronów, potraw kuchni 
włoskiej, wołowiny 

Składniki:
100 ml wina czerwonego wytrawnego 
lub półwytrawnego
100 ml napoju gazowanego typu Fanta 
lub Sprite
kostki lodu
plasterki cytryny

Wykonanie:
W kieliszku umieścić lód. Wlać wino 
oraz napój. Drinka udekorować plasterkami 
cytryny. 

14.

99

19



Wino Ponte Tejo    
wybrane rodzaje*
TIM, 0,75 l 
1 l - 29,32

białe/czerwone 

SMAK
półsłodkie/wytrawne 

TEMP. PODAWANIA
czerwone:  16 - 18 °C 
białe: 10 - 12 °C

POLECANE DO:
półsłodkie: przekąsek, deserów
białe wtrawne: ryb, białych mięs, 
owoców morza
czerwone wytrawne: ostrych 
potraw, czerwonych mięs

PO
RT

UG
AL

IA

21.

99
23.

99

Wino Portada    
wybrane rodzaje*
TIM, 0,75 l 
1 l - 30,65

białe/czerwone 

SMAK
półsłodkie/wytrawne 

TEMP. PODAWANIA
czerwone:  14 - 16 °C 
białe wytrawne: 8 - 10 °C 
białe półsłodkie: 10 - 12 °C

POLECANE DO:
czerwone wytrawne: makaro-
nów, serów, czerwonego mięsa 
czerwone półsłodkie: przekąsek, 
deserów
białe wytrawne: ryb, owoców 
morza, orientalnych potraw, 
białego mięsa 
białe półsłodkie: ostrych potraw, 
ryb, sałatek, makaronów, serów
 

PO
RT

UG
AL

IA

22.

99
26.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl20
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Wino Choya Silver    
Pinot, 0,5 l 
1 l - 29,98

białe

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
8 °C 

POLECANE DO:
dań z ryb, owoców morza, 
deserów
 

JA
PO

NI
A 14.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

i
Półsłodkie wino w japońskim stylu, 
w którym zielona śliwka ume nadaje wyjąt-
kowy smak i delikatny aromat. Wino to jest
bardzo charakterystyczne, z ekspresją 
owoców oraz gładką i subtelną strukturą.

Wino New Land    
wybrane rodzaje*
JNT Group, 0,75 l 
1 l - 34,65

białe/różowe 

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
8 - 10 °C 

POLECANE DO:
ryb, owoców morza, lekkich 
sałatek, jako aperitif 
 

NO
WA

 
ZE

LA
ND

IA 25.

99
27.

99

i
Nowa Zelandia jako najdalej wysunięty kraj 
winiarski południowej półkuli łączy ze 
sobą piękno krajobrazu z idealnym klima-
tem oraz pasją do produkcji wina. Różne 
odmiany winogron,  unikalny klimat oraz 
zróżnicowana struktura gleby przyczyniają 
się do tworzenia szerokiego  spektrum win. 
Nowozelandzcy winiarze z powodzeniem 
konkurują z największymi producentami  
wina na świecie. Pierwszą odmianą, która 
wywalczyła dla Nowej Zelandii światowe 
uznanie było Sauvignon Blanc. Nasadzenie 
krzewów tego szczepu na 18 000 hektarach 
jest ponad dwukrotnie większe od najwięk-
szego regionu we Francji. W konsekwencji, 
powszechnie uznane przez wymagających  
klientów nowozelandzkie Sauvignon Blanc 
zaczęło rywalizować z najlepszymi winami 
na świecie.
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Rebujito

Wino Liebfraumilch     
0,75 l 
1 l - 13,32

białe 

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
10 - 12 °C 

POLECANE DO:
białych mięs, lekkich potraw, 
sałatek  
 

NI
EM

CY 9.

99
Wino Tokaji Szamorodni      
0,5 l 
1 l - 45,98 

białe 

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
12 °C 

POLECANE DO:
deserów

 

W
ĘG

RY 22.

99

Składniki:
50 ml białego półsłodkiego wina
100 ml napoju typu Sprite
kostki lodu
kilka listków mięty

Wykonanie:
Do szklanki włożyć lód, dodać pozostałe 
składniki i zamieszać. Udekorować listkami 
mięty. 

12.

99
27.

99
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Wino Sauvignon 
Coste Motte     
0,75 l 
1 l - 22,65 

białe 

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
10 - 12 °C 

POLECANE DO:
owoców morza, jako aperiif 
 

FR
AN

CJ
A 16.

99

Wino Puesta del Sol   
wybrane rodzaje*
0,75 l 
1 l - 13,32 
 

białe/czerwone 

SMAK
wytrawne/półsłodkie 

TEMP. PODAWANIA
czerwone wytrawne: 14 - 16 °C
białe wytrawne: 8 - 12 °C 
czerwone półsłodkie: 16 °C 
białe półsłodkie: 8 - 10 °C  

POLECANE DO:
czerwone wytrawne: makaronów, 
serów, dań mięsnych 
białe wytrawne: owoców morza, 
białego mięsa, dań z ryżem  
czerwone półsłodkie: deserów 
białe półsłodkie: kremowych 
serów, pasztetów, białego mięsa  

HI
SZ

PA
NI

A

9.

99

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

19.

99

11.

99
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* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

Wino Carlo Rossi 
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,75 l
1 l - 23,99 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 26,65 przy zakupie 1 szt.  

US
A

cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

17.

99
19.

99

Wino Fresco 
wybrane rodzaje*
Ambra, 0,75 l
1 l - 13,32 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 15,99 przy zakupie 1 szt. 

cena regularna: 

przy zakupie 2 szt.

9.

99
11.

99

białe/czerwone/różowe 

SMAK
półsłodkie 

TEMP. PODAWANIA
10 - 12 °C 

POLECANE DO:
ryb, sałatek, makaronów 
 

Wino Bulgarius  
wybrane rodzaje*
JNT Group, 0,75 l 
1 l - 10,65 
 

białe/czerwone 

SMAK
półsłodkie 

TEMP. PODAWANIA
białe: 10 - 12 °C 
czerwone: 16 - 18 °C 
  
POLECANE DO:
białe: lekkich potraw, przekąsek, 
ryb, drobiu , serów
czerwone: słodkich dań, ciast, 
lodów oraz deserów 

BU
ŁG

AR
IA

7.

99
8.

99
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* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

Wino Monte Santi 
Aperitivo    
wybrane rodzaje*
JNT Group, 1 l

 

białe/różowe 

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
8 - 10 °C 

POLECANE DO:
drinków, jako aperitif 
 

W
ŁO

CH
Y 22.

99
24.

99

Wino Martini   
wybrane rodzaje*
Bacardi - Martini, 1 l
 

białe/różowe/czerwone 

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
6 - 8 °C

POLECANE DO:
koktajli, jako aperitif 

W
ŁO

CH
Y

32.

99
34.

99
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Produkty dostępne w sklepach Produkty dostępne w sklepach 
stacjonarnych, e-sklepie  stacjonarnych, e-sklepie  
lub w aplikacji POLOmarketlub w aplikacji POLOmarket

Wydawca: POLOmarket Sp. z o.o. Ceny zawarte w katalogu obowiązują od 26.08 do 15.09.2021 r. lub według dat podanych 
na stronach katalogu, jeśli nie wystąpił błąd w druku, lub do wyczerpania zapasów. POLOmarket Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do zmiany cen podanych w ofercie i limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Firma POLOmarket 
Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od wyglą-
du produktów znajdujących się w sprzedaży. Zdjęcia to tylko aranżacje. Serwis konsumencki: poczta@polomarket.pl lub 
POLOmarket Sp. z o.o., Giebnia 20, 88-170 Pakość, www.polomarket.pl. Infolinia dla Klientów 801 162 160 czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Katalog jest dostępny wyłącznie na stoisku monopolowym. Jeśli znajdą go 
Państwo w innym miejscu, prosimy o zwrot personelowi sklepu. 

Śliwówka

Składniki:
1 kg śliwek
2 szklanki wódki
2 szklanki spirytusu
cukier

Wykonanie:
Przygotować i wyparzyć duży słoik (pojem-
ność ok. 4 l). Śliwki umyć, usunąć pestki, 
przekroić na pół. Owoce umieścić w słoiku 
(można dodać kilka pestek) i zalać  
alkoholem. Odstawić na miesiąc w chłodne 
miejsce, potrząsając naczyniem od czasu  
do czasu. Po tym czasie przecedzić alkohol, 
a śliwki zasypać całkowicie cukrem. Kiedy 
śliwki puszczą sok, dodać wcześniej odlany 
alkohol. Odstawić na 4 tygodnie. Następnie 
odcedzić nalewkę i przelać ją do szklanych 
butelek. Nalewka smakuje najlepiej po kilku 
miesiącach.  

Żurek Żytni   
Polmos Bielsko-Biała, 0,5 l
1 l - 51,98
 

Smak użytego żyta Dańkowskie 
Złote pozostawia aromaty świe-
żego chleba razowego, a unikalna 
czystość to efekt połączenia naj-
lepszego spirytusu i krystalicznej 
wody. Smakuje i jest produkowany 
jak za dawnych lat. 
 

25.

99

i

Spirytus 95%  
Polmos Bielsko-Biała, 0,5 l
1 l - 95,98
 

47.

99
49.

99
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