
KATALOG
ALKOHOLI

KARNAWAŁ 2022

Oferta od 13.01 do 02.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.   •   KARNAWAŁ 2022 

polski supermarket

Wódka
Żubrówka Biała 

CEDC, 1 l

44449999

Whiskey
Gentleman Jack 

0,7 l

99999999
1 l – 14284

47479999
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Whisky 
Auchentoshan 

American OAK
Stock, 0,7 l

99999999
1 l – 14284

American Oak to flagowy 
wariant marki Auchentoshan, 
która pochodzi z Glasgow. Jej 
nazwa odnosi się do białego 
dębu, w wyłącznie którym 
leżakuje destylat. American 
Oak to dzieło potrójnej desty-
lacji, która wzbogaciła trunek 
o delikatne, lekkie, cytrusowe 
nuty dopełnione korzennymi 
przyprawami i wanilią z beczek 
amerykańskiego dębu.

SZKOCJA
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Whisky Grant’s 
Triple Wood

CEDC, 1,5 l

89899999
1 l – 5999

Grant’s Triple Wood to szkocka 
whisky typu blended. Starzona 
w trzech rodzajach beczek dę-
bowych. Pikantna, o delikatnej 
waniliowej gładkości i słodyczy 
brązowego cukru, co daje gład-
szy, bogatszy oraz łagodniejszy 
smak.

SZKOCJA

99999999
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64649999
1 l – 9284

Odpowiednio oczyszczone 
destylaty trafiają do beczek 
różnych rodzajów, od dębo-
wych po te po cherry. Podczas 
gdy płyn dojrzewa, a trwa to 
co najmniej trzy lata, ciecz 
wychwytuje różne nuty sma-
ków z beczki. Walory sma-
kowe: łagodny z delikatną 
nutą korzenną połączoną  
z orzechami, wanilią i szczyptą 
słodkiego cherry. 

IRLANDIA

Whiskey Jameson 
0,7 l

89899999
1 l – 5999

Label 5 to klasyczna, szkocka 
whisky o delikatnych aroma-
tach dymu i słodu, z nutami 
kwiatowymi i owocowymi. 

SZKOCJA

Whisky Label 5  
United Beverages, 1,5 l

69699999



karnawał 2022 • KATALOG ALKOHOLI

5

33339999
1 l – 4856

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

Whisky James  
Duncan  

0,7 l

SZKOCJA
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49499999

Wódka Monopolowa  
J. A. Baczewski 

Ambra, 0,7 l

1 l – 7141
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Wódka  
Biały Bocian 

Polmos, 1 l

49499999

Wódka  
Stock Prestige

Stock, 1 l

46469999
48489999
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przy zakupie przy zakupie 
2 szt.2 szt.

24249999
cena regularnacena regularna

22229999

Wódka 
Krupnik 

Premium Distillers, 0,5 l

1 l – 4598 przy zakupie 2 szt.
1 l – 4998 przy zakupie 1 szt.

Wódka 
Stumbras 

MV Poland, 0,5 l

32329999
1 l – 6598

29299999

Wódka 
Adam Mickiewicz 

0,5 l

1 l – 5998

31319999

34349999
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Wódka 
Czarny Bocian 

Polmos, 0,5 l

29299999
1 l – 5998



10

Rum 
Captain Morgan 

Spiced Gold 
0,7 l

55559999
1 l – 7999

57579999
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Gin Gordon’s  
Pink  

0,7 l

1 l – 8570

59599999
Stworzony, aby zrównoważyć 
orzeźwiający smak Gordona ze 
słodyczą malin i truskawek oraz 
z nutą czerwonej porzeczki.

WIELKA BRYTANIA

Gin Gordon’s  
0,7 l

1 l – 8570

59599999
W produkcji ginu najważniej-
szym składnikiem aromaty-
zującym zawsze były owoce 
jałowca. Małe, granatowe jago-
dy jałowca dostarczają charak-
terystycznego, intensywnego 
zapachu. Na aromat ginu, poza 
jałowcem, składa się także lu-
krecja, suszone skórki owoców 
cytrusowych, a także nasiona 
kolendry i kminku. 

WIELKA BRYTANIA
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Barmańska
wybrane rodzaje* 

JNT, 0,5 l

1 l – 1798

889999

http://www.polomarket.pl/
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 Likier 
Biały Bocian
wybrane rodzaje* 
Polmos, 0,5 l

21219999
1 l – 4398

http://www.polomarket.pl/
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1 l – 2132

Wino 
Marina Party 

musujące, białe, słodkie
0,75 l

HISZPANIA

15159999
17179999

Marina Party Frizzante Blanco 
Moscato to słodkie, aroma-
tyczne i przyjemnie musujące 
frizzante. Idealnie pasuje za-
równo na imprezę, jak i do lek-
kich dań  i deserów. Podawać 
schłodzone.

8 - 10 °C | polecane do: dań lekkich 8 - 10 °C | polecane do: dań lekkich 
i deserówi deserów

17179999
Wino o jasnozielonym zabar-
wieniu z klasycznie lekkimi 
dla wina frizzante bąbelkami.
Subtelny, lekki aromat świe-
żych jabłek i białych kwiatów.  
W ustach łagodne, kremowe. 
Bardzo przyjemne  i łatwe do 
picia. Najlepsze na luźne spo-
tkania z przyjaciółmi. Mocno 
schłodzone zapewnia dosko-
nałe orzeźwienie – także do 
słodkich deserów.

8 - 10 °C | polecane do: dań lekkich 8 - 10 °C | polecane do: dań lekkich 
i deserówi deserów

19199999

1 l – 2399

Wino 
Prosecco

Frizzante 
białe, wytrawne

0,75 l

WŁOCHY
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1 l – 1732

Wino Oleo  
Tempranillo Shiraz 

czerwone, wytrawne
0,75 l

HISZPANIA

12129999
W smaku wyczuwalne nuty 
czerwonych owoców, takich 
jak truskawki i wiśnie. Łagodna 
słodycz przeplata się z umiar-
kowaną kwasowością. 

14 - 16 °C | polecane do: wędzonych 14 - 16 °C | polecane do: wędzonych 
serów, smażonych  serów, smażonych  
i grillowanych mięsi grillowanych mięs

1 l – 1732

Wino Oleo Viura 
Sauvignon Blanc 

białe, wytrawne
0,75 l

HISZPANIA

12129999
Orzeźwiające wino o jasno 
słomkowej barwie. Świeże  
i gładkie w odbiorze. Znajdzie-
my w nim akcenty takich owo-
ców jak brzoskwinie, gruszki 
oraz owoce tropikalne. 

6 - 10 °C | polecane do: sałatek, 6 - 10 °C | polecane do: sałatek, 
drobiu, ryb oraz owoców drobiu, ryb oraz owoców 
morza i deserówmorza i deserów



16

1 l – 2532

Wino  
Burton’s Ruby Port

0,75 l

18189999
22229999

Czerwone, słodkie wino wzmac-
niane o stonowanej barwie, aro-
macie suszonych owoców, z dłu-
gim, pozostającym w pamięci 
finiszem. Wytwarza ne z kla-
sycznych odmian gron z Douro, 
starannie kupażowane, dojrze-
wa w dębowych beczkach do 
uzyskania pełni smaku. Ide alnie 
komponuje się z serami i orze-
chami lub solo.

15 °C  |  polecane do: serów i orzechów15 °C  |  polecane do: serów i orzechów
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999999

BUŁGARIA

Wino 
Kadarka Prestige

wybrane rodzaje* 
JNT, 1 l

http://www.polomarket.pl/
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1 l – 3599

26269999

CHILE

Wino 
Panul 

wybrane rodzaje* 
TIM, 0,75 l

Wino 
Panul Cabernet Sauvignon

16 - 18 °C | 16 - 18 °C | polecane do: potraw na polecane do: potraw na   
bazie czerwonych mięs, bazie czerwonych mięs, 
makaronów, serówmakaronów, serów

1 l – 3999

29299999

CHILE

Wino 
 ConoSur 

wybrane rodzaje* 
TIM, 0,75 l

Wino 
Panul Charrdonnay

8 - 10 °C |  polecane do: potraw na 8 - 10 °C |  polecane do: potraw na 
bazie białych mięs, ryb bazie białych mięs, ryb 
oraz owoców morzaoraz owoców morza

Wino 
 ConoSur Chardonnay

8 - 10 °C | 8 - 10 °C | polecane do: potraw na polecane do: potraw na 
bazie białych mięs, ryb bazie białych mięs, ryb 
oraz owoców morzaoraz owoców morza

Wino 
 ConoSur Carmenere

16 - 18 °C | 16 - 18 °C | polecane do: potraw na polecane do: potraw na 
bazie czerwonych mięs, bazie czerwonych mięs, 
makaronów, serówmakaronów, serów

http://www.polomarket.pl/
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1 l – 2265

Wino 
Romancero

Rioja, DOCa
czerwone, wytrawne 

0,75 l

HISZPANIA

16169999
19199999

Romancero to wino pełne i in-
tensywne w smaku, ze zrówno-
ważoną kwasowością, o jasno-
wiśniowym kolorze. Delikatna 
taniczność oraz pełen smak 
ciemnych, dojrzałych owoców 
charakterystyczny dla regionu 
Rioja. Wyczuwalna nuta wanilii 
dzięki starzeniu w dębowych 
beczkach.

16 - 18 °C |  polecane do: dań, mięs 16 - 18 °C |  polecane do: dań, mięs 
i serówi serów

1 l – 2399

Wino 
Chateau Moulinat

Bordeaux
czerwone, wytrawne 

0,75 l

17179999
19199999

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, szar-
manckie, męskie, o odpowied-
niej kwasowości i dobrej struk-
turze. Butelkę najlepiej otworzyć 
na godzinę przed spożyciem. 
Wyprodukowano i zabutelkowa-
no w Chateau Moulinat.

14 - 16 °C | polecane do: dań 14 - 16 °C | polecane do: dań 
mięsnych, makaronów, mięsnych, makaronów, 
serów oraz innego rodzaju serów oraz innego rodzaju 
tapas  charakterystycznych tapas  charakterystycznych 
dla kuchni hiszpańskiejdla kuchni hiszpańskiej

FRANCJA
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GRUZJA

Wino Gamziri  
Saperavi 
TIM, 0,75 l

1 l – 3332

24249999
Wino Gamziri Saperavi pół-
słodkie to czerwone wino gru-
zińskie wyprodukowane z gron 
szczepu Saperavi rosnących 
w  dolinie Alazani, w regionie 
 Kakheti. Posiada ciemnoczerwo-
ny kolor i pełny, aksamitny smak. 

16 - 18 °C | polecane do: serów, konfitur, 16 - 18 °C | polecane do: serów, konfitur, 
słodyczy i deserów słodyczy i deserów 

26269999
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1 l – 2132

15159999

MOŁDAWIA

Wino Mołdawska  
Dolina

wybrane rodzaje* 
Partner Center, 0,75 l

http://www.polomarket.pl/
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1 l – 1599

11119999

Wino 
Fresco

wybrane rodzaje* 
Ambra, 0,75 l

POLSKA

http://www.polomarket.pl/
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WŁOCHY

Wino 
Martini

wybrane rodzaje* 
Bacardi – Martini, 1 l 

34349999

http://www.polomarket.pl/


Grzaniec 
Galicyjski 

wybrane rodzaje* 
JNT, 1 l

POLSKA

przy zakupie przy zakupie 
2 szt.2 szt.

16169999
cena regularnacena regularna

14149999

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 13.01.2022 do 02.02.2022 lub według dat Wydawca: POLOmarket Sp. z o.o. Ceny zawarte w katalogu obowiązują od 13.01.2022 do 02.02.2022 lub według dat 
podanych na stronach katalogu, jeśli nie wystąpił błąd w druku, lub do wyczerpania zapasów. POLOmarket Sp. z o.o. za-podanych na stronach katalogu, jeśli nie wystąpił błąd w druku, lub do wyczerpania zapasów. POLOmarket Sp. z o.o. za-
strzega sobie prawo do zmiany cen podanych w ofercie i limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Firma  strzega 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 POLOmarket Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od 
wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Zdjęcia to tylko aranżacje. Serwis konsumencki: poczta@polomarket.pl  wyglądu 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  lub POLOmarket Sp. z o.o., Giebnia 20, 88-170 Pakość, www.polomarket.pl. Infolinia dla Klientów: 801 162 160 – czynna  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Katalog jest dostępny wyłącznie na stoisku monopolowym. Jeśli znajdą od poniedziałku 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. go Państwo w innym miejscu, prosimy o zwrot personelowi sklepu. 

*Lista rodzajów objętych promocją 
dostępna na www.polomarket.pl

mailto:poczta@polomarket.pl
http://www.polomarket.pl/
http://www.polomarket.pl/


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

