
8499

Wódka Krupnik 
Premium
Premium Distillers, 1,75 l
1 l - 48,57

8999

1,75 L

Oferta od 12.11-01.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

8499

Katalog Andrzejkowy

1,75 L

US
A

Whiskey Jack Daniel's 
1,75 l
1 l - 102,85

179.

99
19999



SZ
KO

CJ
A

9999

Whisky Auchentoshan 
American OAK 0,7 l  
+ 1 kubek
Stock, zestaw
1 l - 142,84

i
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 amerykańskiego dębu. W 
naszej destylarni nie wykorzystujemy 
słodu aromatyzowanego torfem, 
dlatego Auchentoshan jest idealną 
propozycją dla konsumentów 
oczekujących delikatnych i  
kompleksowych smaków. Trzykrotna 
destylacja, brak torfu i koktajle 
serwowane w metalowych kubkach 
to ich styl.

SZ
KO

CJ
A

SZ
KO

CJ
A

8299

Whisky Grant’s 8 YO
CEDC, 0,7 l
1 l - 118,56

i
8-letnia whisky szkocka mieszana. 
Dojrzewa przez 8 lat w beczkach 
dębowych, a finiszowana jest 
w beczkach po sherry Oloroso. 
Charakteryzuje się subtelnym 
bukietem, delikatnością i słodyczą.
Aromat: wyraźnie wyczuwalne 
nuty zielonego jabłka, kwiatów 
wiśni i wanilii na tle przypraw 
korzennych. Smak: słodki z przewagą 
smaku wanilii i brązowego cukru 
z lekką domieszką przypraw 
i dymu. Finisz: rozgrzewający, słodki 
i korzenny.

8999SZ
KO

CJ
A

0,7 L

0,7 L

2



PO BOURBONIE. TO WSZYSTKO…
IRLANDZKA WHISKEY Z BECZEK

SZ
KO

CJ
A

6999

Whisky The Famous 
Grouse 0,7 l 
+ 2 szklanki
United Beverages, zestaw
1 l - 99,99

i
The Famous Grouse powstaje w 
procesie mieszania najlepszych 
whisky słodowych takich jak The 
Macallan i Highland Park oraz nieco 
łagodniejszych whisky zbożowych. 
Efektem takiego połączenia jest 
znakomicie harmonijna whisky o 
gładkim i delikatnym smaku karmelu 
z subtelnymi  nutami przypraw 
korzennych.

SZ
KO

CJ
A

IR
LA

ND
IA

5999

Whiskey Dubliner Irish 
0,7 l + 2 szklanki
Stock, zestaw
1 l - 85,70

i
Walory smakowe: łagodny, ale 
charakterystyczny smak whisky. 
Proces produkcji: mieszanka z whisky 
single malt i zbożowych, leżakowanych 
w beczkach po bourbonie, dzięki temu  
odnaleźć tam można takie nuty jak  
karmel i toffi, co daje jej przyjemny 
i delikatny smak.

6999IR
LA

ND
IA

IR
LA

ND
IA

5999

Whiskey Dubliner Irish 
Liqueur 0,7 l 
+ 2 szklanki 
Stock, zestaw
1 l - 85,70

i
Walory smakowe: słodki z delikatnymi 
nutami miodu i karmelu. Proces 
produkcji: whiskey blendowana z 
whiskey single malt i zbożowych 
z dodatkiem miodu i karmelu. 
Przechowywana przez 3 lata w 
specjalnie dobieranych beczkach po 
bourbonie.

6999IR
LA

ND
IA

0,7 L

0,7 L

3



SZ
KO

CJ
A

8499

Whisky Grant's
CEDC, 1,5 l
1 l - 56,66

i
Grant's Triple Wood to szkocka whisky 
typu blended. Starzona w trzech 
rodzajach beczek dębowych. Pikantna, 
o delikatnej waniliowej gładkości 
i słodyczy brązowego cukru, co daje 
gładszy, bogatszy, łagodniejszy smak.

8999SZ
KO

CJ
A

1,5 L

4



SZ
KO

CJ
A

8499

Whisky Label 5
United Beverages, 1,5 l
1 l - 56,66

i
Label 5 to klasyczna szkocka whisky 
o delikatnych aromatach dymu i słodu, 
z nutami kwiatowymi i owocowymi. 
Wykonana z single malt Glen Moray.

8999SZ
KO

CJ
A

SZ
KO

CJ
A

Whisky Label 5
United Beverages, 1,5 l
1 l - 56,66

i
Label 5 to klasyczna szkocka whisky 
o delikatnych aromatach dymu i słodu, 
z nutami kwiatowymi i owocowymi. 
Wykonana z single malt Glen Moray.

SZ
KO

CJ
A

1,5 L

5



IR
LA

ND
IA

7999

Whiskey Tullamore 
D.E.W.
CEDC, 1 l

i
Tullamore D.E.W. Irish Whiskey to jeden 
z najpopularniejszych irlandzkich 
blendów na rynku. Produkowana jest 
metodą potrójnej destylacji w gorzelni 
Midleton, znajdującej się na południu 
Irlandii, w pobliżu Cork.

8199IR
LA

ND
IA

IR
LA

ND
IA

6999

Whiskey Tullamore D.E.W. 
Rum Cask lub Cider Cask
CEDC, 0,7 l
1 l - 99,99

i
Rum Cask
Dzięki leżakowaniu w beczkach po 
rumie zyskuje słodycz tropikalnych 
owoców oraz nuty rozgrzewających 
przypraw, zaskakujących posmakiem 
rumu.
Cider Cask
Charakteryzuje się subtelną słodyczą
i nutą świeżych jabłek.

IR
LA

ND
IA

1 L
0,7 L0,7 L

6



SZ
KO

CJ
A

3399

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

i
James Duncan 3 Years Old Blended 
Scotch Whisky ma czarujący aromat 
z dobrą harmonią słodu i ziarna, 
zapewniając 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.

SZ
KO

CJ
A

Whisky James Duncan 

James Duncan 3 Years Old Blended 
Scotch Whisky ma czarujący aromat 
z dobrą harmonią słodu i ziarna, 
zapewniając 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.

0,7 L
0,7 L

IR
LA

ND
IA

5999

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

i
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 wychwytuje 
różne nuty smakowe z beczki. Walory 
smakowe: łagodny z delikatną nutą 
korzenną połączoną z orzechami, 
wanilią i szczyptą słodkiego cherry.

6499IR
LA

ND
IA

7



US
A 6499

Bourbon Jim Beam 
White 0,7 l + 2 szklanki 
Stock, zestaw
1 l - 92,84

i
Zapach: słodki, z delikatnymi nutami 
wanilii i karmelu. Nuty ściętej trawy, 
kukurydzy oraz zbóż. Smak: słodki, 
ale z charakterystycznymi akcentami 
ostrych przypraw. Akcenty dębu i 
wanilii. Finisz: niezbyt długi. Dębina, 
ze słodyczą w tle. 

US
A 5999

Bourbon Jim Beam 
wybrane rodzaje*
Stock, 0,7 l
1 l - 85,70

i
Honey: To jedyna wersja bourbonu 
łączącego w sobie smak doskonałej 
whiskey i słodycz miodu. Honey 
stworzony został na bazie 
tradycyjnego 4-letniego Jim Beam 
leżakującego w wyselekcjonowanych 
beczkach. 
Apple: To idealne połączenie 
rześkości jabłka z ciepłym 
posmakiem Straight Bourbon Whiskey 
z delikatną nutą wanilii i dębu. 
Red Stag: Nieposkromiony, 
autentyczny smak. Jim Beam Red 
Stag to wyjątkowa kombinacja likieru 
wiśniowego z dodatkiem autentycznej 
Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 

0,7 L

0,7 L

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

6499

8
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Taste the unexpected

GR
EC

JA 8999

Brandy Metaxa 7 
0,7 l + 2 szklanki 
CEDC, zestaw
1 l - 128,56

i
Metaxa to trunek wytwarzany 
z czerwonych winogron szczepu 
Savatiano, Sultanina i Black Corinth, 
poddawany jest on dwukrotnej 
destylacji i jest rozlewany do 
dębowych kadzi. Destylat o mocy 60% 
leżakuje tam 7 długich lat. Później 
dodaje się do niego sezonowane 
muskatowe słodkie wina z wysp 
Samos i Lemnos, na koniec doprawia 
się ją sekretnym zestawem ziół, 
płatkami róż i dosładza. W takiej 
formie trunek dojrzewa jeszcze 
w dębowych beczkach przez około pół 
roku, zanim trafi do butelek. 

GR
EC

JA

9



1 L

PO
LS

KA 2699

Grzaniec Galicyjski 1 l 
+ kubek 
JNT, zestaw

czerwone

i
Bogactwo naturalnych przypraw 
w połączeniu z winem gronowym 
tworzy niezwykłą kompozycję, która 
po podgrzaniu roztacza niesamowity 
aromat. A wszystko po to, by zapewnić 
gorące chwile pełne bliskości. 

PO
LS

KA

10



W
IE

LK
A

BR
YT

AN
IA

4999

Rum Captain Morgan 
Spiced Gold 
0,7 l
1 l - 71,41

i
Rum Captain Morgan Spiced Gold 
wyróżnia się unikalną głębią 
i intensywnością smaku. Bogaty 
aromat, mocny zapach korzeni, dębu 
oraz posmak wanilii. Jednocześnie 
jest wyjątkowo delikatny, dzięki 
leżakowaniu w beczkach z jasnego 
drewna.  

5499W
IE

LK
A

BR
YT

AN
IA

Rum Captain Morgan 

Rum Captain Morgan Spiced Gold 
wyróżnia się unikalną głębią 
i intensywnością smaku. Bogaty 
aromat, mocny zapach korzeni, dębu 
oraz posmak wanilii. Jednocześnie 
jest wyjątkowo delikatny, dzięki 
leżakowaniu w beczkach z jasnego 

0,7 L

0,7 L
W

ŁO
CH

Y

4999

Likier Aperol 
CEDC, 0,7 l
1 l - 71,41

i
Produkowany od 1919 roku trunek jest 
połączeniem wyciągu z kilkunastu 
ziół, gorzkiej pomarańczy i rabarbaru.  

5999W
ŁO

CH
Y

11



8499

Gin Bombay Sapphire 
Bacardi-Martini, 0,7 l
1 l - 121,41

0,7 L

12



NI
EM

CY 5499

Jägermeister 
CEDC, 0,7 l
1 l - 78,56

i
Od początku ubiegłego wieku 
niezmienna receptura składa się z 56 
ziół, korzeni i owoców, które leżakują 
w dębowych beczkach.  

6299NI
EM

CY

0,7 L

13



1999

Likier Biały Bocian
wybrane rodzaje*
Polmos, 0,5 l
1 l - 39,98

2199

3699

Wódka Biały Bocian 
Polmos, 0,7 l
1 l - 52,84

3899

0,7 L

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl

14
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3599

Wódka Ogiński 
Polmos, 0,7 l
1 l - 51,41

3799

0,7 L

15



3999

Wódka Żubrówka 
Czarna
CEDC, 0,7 l
1 l - 57,13

4299

0,7 L

16



3999

Wódka Amundsen 0,5 l 
+ 2 kieliszki
Stock, zestaw
1 l - 79,98

4699

14999

Wódka Carpatia 1998 
w dębowej skrzyneczce
Polmos, 0,7 l
1 l - 214,27

0,7 L

19999

17



3999

Wódka Żubrówka Biała
CEDC, 1 l

1 L

4299

18



4199

Wódka Żołądkowa 
de Luxe
Stock, 1 l

4499

Wódka Bols Platinum
CEDC, 1 l

4799

1 L
1 L

19



2899

Wódka Soplica
CEDC, 0,7 l
1 l - 41,41 przy zakupie 2 szt.
1 l - 47,13 przy zakupie 1 szt.

CENA REGULARNA: 3299

przy zakupie 2 szt.

3499

Wódka Stock Prestige
Stock, 0,7 l
1 l - 49,99

3699 3499

Wódka Wyborowa
0,7 l
1 l - 49,99

3699

0,7 L
0,7 L 0,7 L

20



3099

Wódka Stumbras
0,5 l
1 l - 61,98

3199

21



2099

Soplica
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,5 l
1 l - 41,98 przy zakupie 2 szt.
1 l - 47,98 przy zakupie 1 szt.

CENA REGULARNA: 2399

przy zakupie 2 szt.

1349

Żołądkowa Gorzka
wybrane rodzaje*
Stock, 200 ml
100 ml - 6,75 przy zakupie 2 szt. 
100 ml - 7,00 przy zakupie 1 szt.

CENA REGULARNA: 1399

przy zakupie 2 szt.

649

Lubelska
wybrane rodzaje*
Stock, 100 ml  

CENA REGULARNA: 699

przy zakupie 2 szt.

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
22

http://www.polomarket.pl/


23



2099

Rajska Cytrusówka 
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,5 l
1 l - 41,98

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
24
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US
A 1899

Wino Carlo Rossi
wybrane rodzaje*
CEDC, 0,75 l
1 l - 25,32

SMAK
słodkie/półwytrawne

TEMP. PODAWANIA
8-10°C

białe/różowe/czerwone

i
Wyobraź sobie smak winogron 
uprawianych z pasją i dojrzewających 
w pełnych słońca winnicach. 
Tworzą one wyśmienite wino. Jego 
wyjątkowy charakter jest efektem 
mistrzowskiego połączenia pasji 
tworzenia wina i najlepszych odmian 
winogron dojrzewających w Kalifornii. 

1999

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
25
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W
ŁO

CH
Y

2499

Wino Monte Santi ICE 
wybrane rodzaje*
JNT, 0,75 l
1 l - 33,32

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
6-8°C

POLECANE DO: 
jako aperitif

i
Półsłodkie wino musujące 
skomponowane ze starannie 
wyselekcjonowanych włoskich 
winogron. Pełne świeżości w smaku 
i pieszczące zmysły owocowymi 
nutami jabłek i gruszek. Idealne jako 
aperitif.

W
ŁO

CH
Y

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

LS
KA 699

Wino musujące 
Igristoje 
Henkell Freixenet, 0,7 l
1 l - 9,99

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
8-10°C

BIAŁE

i
Musujący napój winny w delikatnym 
białym kolorze, lekko owocowy w 
smaku, półsłodki, będzie świetnym 
uzupełnieniem posiłku.

PO
LS

KA

26
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W
ŁO

CH
Y

2899

Wino Martini
wybrane rodzaje*
Bacardi-Martini, 0,75 l

1 l - 38,65 przy zakupie 2 szt. 
1 l - 43,99 przy zakupie 1 szt.

SMAK
wytrawne/słodkie

TEMP. PODAWANIA
6-8°C

POLECANE DO: 
jako aperitif, do lekkich dań 
z ryb i owoców morza, sałatek 
warzywnych oraz odtłuszczo-
nych miękkich i twardych 
serów, jako dodatek do lodów 
i owoców

BIAŁE

i
Martini Prosecco to przede 
wszystkim wytrawne białe wino 
musujące.  Ponadto Prosecco ma 
wyjątkowy smak, który wyróżnia się 
świeżością i dobrze zbalansowaną 
harmonią pomiędzy kwasowością, a 
zawartymi w nim owocami. Posiada 
wyraźnie zauważalną nutę jabłek 
i brzoskwiń.
Białe, słodkie wino musujące 
Martini Asti wytwarzane z jednego 
z najstarszych gatunków winogron 
- Moscato Bianco uprawianych 
w rejonie Morza Śródziemnego. Wino 
Martini Asti wyróżnia się wyczuwalną 
nutą kwiatu akacji i pomarańczy 
przełamaną aromatem lipy.

W
ŁO

CH
Y

CENA REGULARNA: 3299

przy zakupie 2 szt.

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
27
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W
ŁO

CH
Y

1799

Wino Greto Prosecco 
Frizzante
0,75 l
1 l - 23,99

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
8-10°C

POLECANE DO: 
deserów

BIAŁE

i
Wino o jasnozielonym zabarwieniu 
z klasycznie lekkimi bąbelkami dla 
wina frizzante. Subtelny, lekki aromat 
świeżych jabłek i białych kwiatów. 
W ustach łagodne, kremowe. Bardzo 
przyjemne i łatwe do picia. Najlepsze 
na luźne spotkania z przyjaciółmi. 
Mocno schłodzone zapewnia 
doskonałe orzeźwienie - także do 
słodkich deserów.

1999W
ŁO

CH
Y

HI
SZ

PA
NI

A

1599

Wino Marina Party
0,75 l
1 l - 21,32

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
5,5°C

POLECANE DO: 
dań lekkich i deserów

BIAŁE

i
Marina Party Frizzante Blanco Moscato 
to słodkie, aromatyczne i przyjemne 
musujące frizzante. Idealnie pasuje 
zarówno na imprezę, jak i do lekkich 
dań i deserów. Podawać schłodzone.

1799HI
SZ

PA
NI

A

1599

Wino Marina Party

dań lekkich i deserów

Marina Party Frizzante Blanco Moscato 
to słodkie, aromatyczne i przyjemne 
musujące frizzante. Idealnie pasuje 
zarówno na imprezę, jak i do lekkich 
dań i deserów. Podawać schłodzone.

17991799

28



W
ŁO

CH
Y

1199

Wino Dorato 
wybrane rodzaje*
Ambra, 0,75 l
1 l - 19,99 przy zakupie 1 szt. 
1 l -15,99 przy zakupie 2 szt.

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
6-8°C

POLECANE DO: 
deserów, przekąsek, ale przede 
wszystkim idealne do wzno-
szenia toastów, tych dużych i 
tych małych

białe/różowe

i
DORATO ma świeży i delikatnie 
kwiatowy aromat, który idealnie 
podkreśla smak radości i sukcesów. 
To wino tworzone z pasji 
i doświadczenia. Łączy winiarskie 
tradycje z nowoczesną technologią.

W
ŁO

CH
Y

przy zakupie 2 szt.

CENA REGULARNA: 1499

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
29
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CH
ILE 2499

Wino Panul 
Chardonnay 
lub Cabernet Sauvignon
TIM, 0,75 l
1 l - 33,32

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
białe: 8-10°C 
czerwone: 16-18°C
POLECANE DO: 
białe: jako aperitif oraz akom-
paniament dań na bazie drobiu, 
ryb, makaronów i sałat
czerwone: czerwonych mięs, 
pasztetów, makaronów, dojrza-
łych serów

BIAŁE/czerwone

2699

Follow Your Road
Podążaj swoją drogąPodążaj swoją drogą

CH
ILE 2699

Wino ConoSur 
Carmenere 
lub Chardonnay
TIM, 0,75 l
1 l - 35,99

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
białe: 8-10°C 
czerwone: 16-18°C
POLECANE DO: 
białe: białych mięs, ryb czy 
owoców morza.
czerwone: dopełnia smak 
potraw na bazie czerwonych 
mięs, makaronów i serów

BIAŁE/czerwone

2999

30



GR
UZ

JA 2299

Wino Gamziri Saperavi
TIM, 0,75 l
1 l - 30,65

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
16-18°C

POLECANE DO: 
serów, konfitur, słodyczy 
i deserów

czerwone

2499GR
UZ

JA

MO
ŁD

AW
IA

1999

Wino Black Doktor 
Cabernet Sauvignon
TIM, 0,75 l
1 l - 26,65

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
16-18°C

POLECANE DO: 
czerwonego mięsa, dziczyzny 
i serów

czerwone

MO
ŁD

AW
IA

2399

Znakomite wino, powstałe z dojrza-
łych gron, wzrosłych w mołdawskich 
winnicach. Wino wytrawne to połącze-
nie trzech szczepów: Separavi, Merlot 
i Cabernet Sauvignon. Posiada idealną 
strukturę i soczysty smak dojrzałych, 
czerwonych owoców.
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1799

Wino Romancero
Rioja, DOCa
0,75 l
1 l - 23,99

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
14-16°C

POLECANE DO: 
dań mięsnych, makaronów, 
serów oraz innego rodzaju 
tapasów tak bardzo charak-
terystycznych dla kuchni 
hiszpańskiej

czerwone

i
Pełne i intensywne w smaku, ze 
zrównoważoną kwasowością o 
jasnowiśniowym kolorze. Delikatna 
taniczność oraz pełen smak ciemnych, 
dojrzałych owoców charakterystyczny 
dla regionu Rioja. Wyczuwalna nuta 
wanilii dzięki starzeniu w dębowych 
beczkach.
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Wino Château Moulinat 
Bordeaux
0,75 l
1 l - 23,99

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
16-18°C

POLECANE DO: 
mięs, serów

czerwone

i
Klasyczny bordoski kupaż z przewagą 
Merlot 75% oraz dodatkiem Cabernet 
sauvignon 23% i Cabernet franc 
11%. Eleganckie czerwone wino 
o aromatach czarnej porzeczki 
i soczystej śliwki. Silne, szarmanckie, 
męskie o odpowiedniej kwasowości 
i dobrej strukturze. Doskonałe do 
pieczonych mięs wszelkiego rodzaju, 
twardych serów oraz gulaszy mięsnych. 
Butelkę najlepiej otworzyć na godzinę 
przed spożyciem. Wyprodukowano 
i zabutelkowano w Château Moulinat.

1999FR
AN

CJ
A

Rioja – nazwa, obok której w winiarskim świecie nie sposób 
przejść obojętnie. To właśnie z tej apelacji pochodzą 
najsłynniejsze wina Hiszpanii. Można zachwycać się jej 
złożonością, potencjałem starzenia, można też zarzucić 
nadmierne umiłowanie do dębowej beczki. 
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Wino Magneto 
Vinho Verde
0,75 l
1 l - 21,32

SMAK
półwytrawne

TEMP. PODAWANIA
9-11°C

POLECANE DO: 
lekkich dań, ryb, owoców 
morza, sałatek, kuchni 
azjatyckiej oraz jako letni 
aperitif

BIAŁE

i
Młode, owocowe i aromatyczne wino z 
orzeźwiającą kwasowością i słodkawą 
końcówką. Doskonałe do dań kuchni 
azjatyckiej, ryb i owoców morza, 
sałatek. Można spożywać schłodzone, 
jako orzeźwiający i delikatny aperitif.
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Wino Oleo wytrawne 
białe lub czerwone
0,75 l
1 l - 17,32

SMAK
wytrawne

TEMP. PODAWANIA
czerwone: 14 -16°C
białe: 6 - 10°C  
POLECANE DO: 
czerwone: aromatycznych 
i wędzonych serów, do smażo-
nych i grillowanych mięs 
białe: wiosennych sałatek, 
lekkich dań, drobiu, ryb oraz 
owoców morza, jako dodatek 
do deserów

BIAŁE/czerwone

i
Czerwone: w smaku wyczuwalne 
nuty czerwonych owoców takich 
jak truskawki i wiśnie. Łagodna 
słodycz przeplata się z umiarkowaną 
kwasowością. 
Białe: orzeźwiające wino o jasno 
słomkowej barwie. Świeże i gładkie 
w odbiorze. Znajdziemy w nim akcenty 
takich owoców jak brzoskwinie, 
gruszki oraz owoce tropikalne. 
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Wino Mogen David 
wybrane rodzaje*
Bartex, 0,75 l
1 l - 30,65 przy zakupie 2 szt.
1 l - 33,32 przy zakupie 1 szt.

SMAK
półsłodkie/słodkie

TEMP. PODAWANIA
7-13°C

POLECANE DO: 
ciast, owoców, deserów, mięs, 
jako aperitif

czerwone/różowe

i
Mogen David jest wysokiej klasy 
winem produkowanym z winogron 
odmiany Concord, które szczyci 
się głębokim, rubinowym kolorem 
i piękną przejrzystą barwą. 

CENA REGULARNA: 2499

przy zakupie 2 szt.
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999

Wino Kadarka Prestige 
wybrane rodzaje*
JNT, 1 l

SMAK
półsłodkie

TEMP. PODAWANIA
czerwone: 16 -18°C
różowe: 12°C  
białe: 8-10°C  

POLECANE DO: 
mięs, ciast, deserów

czerwone/różowe/białe

i
Czerwone: doskonale znane wino 
charakteryzujące się ciemnoczerwo-
ną barwą z lekką nutą fioletu. Posiada 
delikatny smak i wyczuwalny aromat 
świeżych owoców leśnych.
Różowe: urzeka delikatnym smakiem 
oraz przyjemnym, świeżym aromatem 
owoców.
Białe: charakteryzuje się słomkową 
barwą, przywodzącą na myśl kolory 
lata. W smaku delikatna, o przyjem-
nym, świeżym aromacie owoców.
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* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
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Wino Cin&Cin  
wybrane rodzaje*
Ambra, 1 l

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
6-8°C

białe/czerwone

i
Niezwykle modne wina musujące, 
CIN&CIN to propozycja dla osób 
otwartych na nowe wyzwania i 
poszukujących inspiracji w tworzeniu 
własnych kompozycji. Ale przede 
wszystkim dla tych, którzy uwielbiają 
wszystko, co włoskie, bo taka jest 
właśnie marka CIN&CIN. Łączy w 
sobie elegancję i uwodzicielski smak.
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CENA REGULARNA: 1999

przy zakupie 2 szt.
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Wino Edelkirsch
Bartex, 0,9 l
1 l - 17,77

SMAK
słodkie

TEMP. PODAWANIA
15-20°C

POLECANE DO: 
słodkich dań oraz deserów

czerwone

i
Wino produkowane z wybranych 
win owocowych z dodatkami soków 
i koncentratów owocowych.

PO
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KA

* lista rodzajów objętych promocją na www.polomarket.pl
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Whisky Glenmorangie 
Original 
0,7 l
1 l - 185,70

i
Whisky ta jest doskonałym 
przykładem uzyskania równowagi 
pomiędzy kwiecistą słodyczą 
oraz złożonością nut owocowych 
i korzennych, zachowując przy tym 
miękki, łagodny i kremowy charakter.
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Whisky Copper Dog
Diageo, 0,7 l
1 l - 142,84 

i
Copper Dog powstaje w wyniku kupażu 
ośmiu single maltów ze Speyside 
i butelkowana jest w mocy 40%. 
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0,7 L

0,7 L
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