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GIN'ai
Gamintojas

Pavadinimas

Lobstar Gin, Alc.40%, 500ml. Tai pirmas aukščiausios kokybės jūrų džinas,
kurio kiekviename butelyje - apie 200 g tikro omaro! Visas omaras, išskyrus
uodegą, porą dienų maceruojamas alkoholyje išgaunant omaro aromatus, vėliau
Spirits by Design (Belgija)
skystis distiliuojamas ir distiliatas sumaišomas su džinu. Omaro kvapas labai
stiprus, o įdėjus citrinžolės ir petražolę, gaunamas gaivinantis ir harmoningas
rezultatas.
Butcher's Gin, Alc.43%, 700ml. Žymiausias Antverpeno mėsininkas Luc De Laet
iš prabangiosios De Laet & Van Haver mėsinės sukūrė džiovintos, brandintos
mėsos rūšį, Secreto 07: ispaniško Rubia Gallega veislės galvijo šonkaulis
septynias savaites džiovinamas „slaptame“ septynių skirtingų žolelių ir
Spirits by Design (Belgija) prieskonių mišinyje. Lyginant jautienos marinavimo ir džino maceravimo
procesus Luc De Laet kilo idėja distiliuoti Secreto 07 naudojamas žoleles - kartu
su šiek tiek pačios džiovintos mėsos. Taip gimė Butcher‘s Gin. Toks gėrimas ideali dovana mėgėjams gerai pavalgyti (ypač mėsos), džino mylėtojams ir
visiems, kas, atrodo, jau turi viską.

Onder de Boompjes
(Olandija)

Sylvius Gin, Alc. 45%, 700ml. Tai London Dry džinas: jokio cukraus,
distiliuotas vieną kartą ir tik su natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis.
Ragaudami pajusite anyžiaus, cinamono užuominas. Džino sudėtyje yra net 10
šviežių augalų rūšių: kadagio uogos, šviežiai pjautos visos citrinos, šviežiai
luptos apelsinų žievelės, kalendros sėklos, šventagaršvė, kmynas, alba
cinamonas, žvaigždanyžis, levanda, saldymedis.

Onder de Boompjes
(Olandija)

GastroGin, Alc. 45%, 700ml. Išskirtinis bendras Onder de Boompjes distilerijos
ir šefo Jonnie Boer iš „de Librije“ restorano (3 Michelin žvaigždutės) kūrinys,
kurio sudėtyje yra net 5 pipirų rūšys!
Sudėtyje dera 4 ingredientų grupės:
*šaknys, augalai ir uogos, būtini džino gamybai;
*citrusai: raudonasis greipfrutas, citrina iš Amalfi, Verbena citrina ir portugališki
apelsinai;
*pankolio sėklos ir ypatingai reti žiedai;
*penkios egzotiškos pipiro rūšys: Sichuan, Jamaica Pimiento, Madagascar
Voatsiperifery ir Sarawak iš Borneo, Long Pepper.

Skin Gin (Vokietija)

Skin Gin, Alc. 42%, 500ml.Vokiškas Dry Gin‘as, kuriam ypatingą aromatą
dovanoja marokietiškos mėtos nata. Kartu su ja šiame kūrinyje šoka ispaniški
apelsinai ir raudonieji greipfrutai, itališkos citrinos ir laimo žievelė, kadagys, bei
švelni vietnamietiška kalendra. Tai itin prabangus pačios aukščiausios kokybės
produktas, nesulyginamas nei su vienu džino rinkoje.

BRENDIS
Gamintojas

Pavadinimas

Mazzetti d'Altavilla (Italija)Brendis, brandintas 12 metų slovėniškojo ąžuolo statinėse, Alc. 40%, 700ml.

LIKERIAI

Gamintojas

Pavadinimas

Terra di Limoni (Italija)

Limoncello d'Amalfi, Alc. 30%, 700ml. Į šios Limoncello sudėtį nededama jokių
dirbtinių dažiklių ar skonių. Sudėtis: citrinų žievelės, vanduo, cukrus, alkoholis.
Suvartojamų citrinų kiekis : 480 g/lt.

Terra di Limoni (Italija)

Limoncello d'Amalfi, Alc. 30%, 2000ml. Į šios Limoncello sudėtį nededama
jokių dirbtinių dažiklių ar skonių. Sudėtis: citrinų žievelės, vanduo, cukrus,
alkoholis. Suvartojamų citrinų kiekis : 480 g/lt.

Clementi (Italija)

Chininmedžio žievės likeris, Alc. 33%, 700ml., su dovanų dėžute. Tai eliksyras,
pagamintas iš harmoningo dviejų chininmedžio rūšių (Chincona Calisaya ir
retosios Chinchona Succirubra) derinio, bei įvairių aromatinių ir gydomųjų
žolelių.

Mazzetti d'Altavilla (Italija)Amaro, žolelių likeris, Alc. 30%, 700ml.

2017m. naujiena - Amaro dell’Erborista. Šis likeris sukurtas iš ant ugnies
pagaminto žolelių, žievių ir šaknų nuoviro, pagardinto natūraliu medumi.
Aromatai primena prinokusių vaisių uogienę ir sultanas, jaučiamos gencijono,
Distilleria Varnelli (Italija) rabarbaro, santalmedžio ir medaus natos. Ragaujant sausas, šiltas, galinga
dominuojančių taninų struktūra išryškina stiprias natas. Poskonyje išlieka
intensyvūs prieskonių, rabarbarų, santalmedžio aromatai. Alc. 21%. Talpa:
1000ml.

Mazzetti d'Altavilla (Italija)Abrikosai su degtine, Alc. 20%, 640ml., su dovanų dėžute

VERMUTAI
Gamintojas

Pavadinimas

Belsazar (Vokietija)

Sausas, Alc. 19%, 750ml. Vaisinis ir gėlinis vermutas, kuriame išryškėja
mirabelės, abrikosų, ramunėlių natos, pereinančios į kartesnį karčiojo apelsino,
gencijono, kalendros, pelyno ir chininmedžio žievės derinį. Bazinis vynas:
Gutedel.

Belsazar (Vokietija)

Rožinis, Alc. 17.5%, 750ml. Jaučiamos aviečių, rausvojo greipfruto, apelsinų
žiedų, kartaus apelsino ir raudonųjų serbentų natos. Vasariškas vaisiškumas
tobulai dera su vermutui būdingu šiek tiek karčiu saldumu. Bazinis vynas: Pinot
Noir Rosé.

Belsazar (Vokietija)

Baltas (saldus), Alc. 18%, 750ml. Jaučiamas subtilus vanilės aromatas,
pastiprintas džiovinto persiko ir apelsino elementais, šviežių žolelių ir įvairių
prieskonių suteikiamas vaisiškumas ir pojūčių gamą užbaigianti vos juntama
kartumo užuomina. Baziniai vynai: Gewürztraminer ir saldžiųjų vynų cuvée.

GRAPPA
Gamintojas

Distilleria Gualco

Pavadinimas

Grappa di Marcella 1981, 30 m. brandinta, Alc. 50%, 500ml., su medine dovanų
dėžute. Vynuogių rūšys: gali būti Dolcetto ir Barbera. Distiliavimo metodas:
pertraukiamas, dvigubo boilerio „bain-marie“. Viso pagaminta 192 buteliai.

Grapa Muller Thurgau "Roncola", Alc. 40%, 700ml., su medine dovanų dėžute.
Ryški ir švari gintaro, aukso geltonumo spalva. Aromatingas kvapas, primenantis
vanilę, su gėlinėmis ir vaisinėmis maraskos vyšnios, migdolų, juodųjų serbentų,
Distilleria Villa de Varda
mėlynių, raudonųjų uogų, kepintų riešutų, kakavos, kavos, amaretto, sviestinės
bandelės, grietinėlės užuominomis. Tobulinta prancūziško ąžuolo 225 l. talpos
statinaitėse.

Marolo

2017m. naujiena - Grappa di Barolo "Foro". Brandinta mažiausiai 4 metus
mažose ąžuolo statinaitėse. Rankų darbo gamybos butelyje. Alk.: 42% tūr.
Talpa: 500 ml.

Marolo

2017m. naujiena - Grappa di Barolo "Riccio". Brandinta mažiausiai 4 metus
mažose ąžuolo statinaitėse. Rankų darbo gamybos butelyje. Alk.: 42% tūr.
Talpa: 500 ml.

Marolo

2017m. naujiena - Grappa di Barolo Bussia. Skaidri grapa, gausi besivystančių
aromatų, skleidžianti lengvas gėlines natas. Labai išraiškinga ir aromatinga.
Alk.: 45% tūr. Talpa: 700 ml.

Marolo

Marolo

Marolo

Marolo

2017m. naujiena - Grappa di Gewürztraminer. Laikyta plieno talpose. Skaidri
grapa, intensyvaus kvapo, su rožių, „William“ kriaušių, juodųjų serbentų ir
šeivamedžio žiedų natomis. Ragaujant atpažįstama Gewürztraminer vynuogė,
lydima lengvo pikantiškumo. Alk.: 42% tūr. Talpa: 700 ml.

2017m. naujiena - Grappa di Barolo. Brandinta mažiausiai 4 metus mažose
ąžuolo statinaitėse. Alk.: 50% tūr. Talpa: 700 ml.

2017m. naujiena - Grappa di "Barolo 12 years". 12 metų brandinta mažose
ąžuolo statinaitėse. Aromatiniame profilyje dominuoja vaisių ir prieskonių natos.
Vaisių aromatų grupėje galima pagauti džiovintų vaisių, cukruotų vaisių, razinų,
džiovintų slyvų, vaisių, kurie būna sirupe ir uogienėje, citrusų užuominas.
Prieskonių puokštėje dominuoja statinės aromatas, kartu su pipirais,
saldymedžiu, tabaku ir gvazdikėliais. Alk.: 50% tūr. Talpa: 700 ml.
2017m. naujiena - Grappa di Barolo "For Friends". Brandinta 5 metus ąžuolo
statinėse, anksčiau naudotose stiprinto vyno laikymui. Grapa draugams, kurie
vertina distilerijos produktus. Puikaus charakterio, pilno kūno, nepriekaištingo
balanso. Alk.: 42% tūr. Talpa: 1000 ml.

Distilleria Gualco

Grapa "Rosina", Alc. 56%, 700ml. Aromatas intensyvus, aiškiai išreikštas.
Skonis sausas, stiprus, charakteringas. Vynuogių rūšys: Dolcetto d’Ovada.
Tobulinta 9 metus 200 l. talpos akacijos statinaitėse.

Distilleria Gualco

Grapa Dolcetto d'Ovada, balta, Alc. 42%, 700ml.

Distilleria Gualco

Grapa Moscato, balta, Alc. 42%, 700ml.

Distilleria Gualco

Grapa Barbera, balta, Alc. 42%, 700ml.

Distilleria Gualco

Grapa Cortese di Gavi, balta, Alc. 42%, 700ml.

Distillerie Berta

Oltre il Vallo - Grapa, tobulinta škotiško viskio statinėse, Alc. 43%, 700ml., su
dovanų dėžute. Pradžioje juntamas razinų, vynuogių, džiovintų vaisių ir migdolų
natos, palaipsniui užleidžia vietą dūmo, durpių, salyklo užuominoms. Vynuogių
rūšys: Barbera, Nebbiolo. Tobulinta 24 mėn. ąžuolo ir mažiausiai 6 mėn.
škotiško viskio statinėse iš Lagavulin, Caol Ila ir Mortlach distilerijų.

Distillerie Berta

Oltre il Vallo - Grapa, tobulinta škotiško viskio statinėse, Alc. 43%, 700ml., be
dovanų dėžutės. Pradžioje juntamas razinų, vynuogių, džiovintų vaisių ir
migdolų natos, palaipsniui užleidžia vietą dūmo, durpių, salyklo užuominoms.
Vynuogių rūšys: Barbera, Nebbiolo. Tobulinta 24 mėn. ąžuolo ir mažiausiai 6
mėn. škotiško viskio statinėse iš Lagavulin, Caol Ila ir Mortlach distilerijų.

Distillerie Berta

Villa Prato - Grappa Invecchiata, brandinta, Alc. 40%, 1000ml. Kvapų puokštė
gėlinė. Sudėtiniai ir švelnūs šokolado, vanilės, abrikosų aromatai. Poskonis ilgai
išliekantis, su gėlių natomis. Vynuogių rūšys: Nebbiolo, Barbera. Tobulinta
mažiausiai 12 mėn. slovėniškojo ąžuolo statinėse.

Distilleria Dellavalle

Grapa Riserva 15, 15 m. brandinta, Alc. 42%, 700ml., su medine dovanų dėžute.
Pasižymi stipriais, subalansuotais aromatais su vanilės natomis. Vynuogių rūšys:
Barbera. +Tobulinta 10 metų naujose prancūziškojo ąžuolo ir 5 metus slovėniškojo ąžuolo statinėse.

Distilleria Dellavalle

Grapa Picolit, 10 m. brandinta, Alc. 42%, 700ml., su medine dovanų dėžute.
Cukruotų vaisių aromato su stipriomis apelsinų natomis. Vynuogių rūšys:
Barbera. Tobulinta 8 metus ąžuolo ir 2 metus saldaus Picolit vyno statinėse.

Distilleria Dellavalle

Grapa Picolit, 10 m. brandinta, Alc. 42%, 700ml., be medinės dovanų dėžutės.
Cukruotų vaisių aromato su stipriomis apelsinų natomis. Vynuogių rūšys:
Barbera. Tobulinta 8 metus ąžuolo ir 2 metus saldaus Picolit vyno statinėse.

Distilleria Dellavalle

Grapa Kaštonų, 5 m. brandinta, Alc. 42%, 700ml., su dovanų dėžute. Ši grapa
gaminama tradiciniais metodais ir įdedant kepintų Pjemonto kaštonų maždaug
šešių mėnesių infuzijai su grapa. Išėmus kaštonus grapa paliekama brandintis
maždaug 5 metams 225 l. talpos kaštono statinės. Vynuogių rūšis: Barbera.

Grapa Bianca Riserva, 4 m. brandinta, Alc. 45%, 700ml. Vynuogių rūšys:
Nebbiolo iš Barbaresco, Dolcetto d‘Alba, Barbera d‘Alba. Distiliavimo metodas:
atviros ugnies, pertraukiamas. Distiliatorius: vienintelis pasaulyje išlikęs varinis
Distilleria di Levi Romano
distiliatorius, kuris grapai distiliuoti dedamas ant atviros ugnies. Iš karto po
distiliavimo grapa pilama į medines talpas. Tobulinta 4 metus 700 l. uosio
statinėse.
Grapa Barbaresco, 3 m. brandinta, Alc. 42%, 700ml. Vynuogių rūšys: Nebbiolo
iš Barbaresco. Distiliavimo metodas: atviros ugnies, pertraukiamas.
Distilleria di Levi Romano Distiliatorius: vienintelis pasaulyje išlikęs varinis distiliatorius, kuris grapai
distiliuoti dedamas ant atviros ugnies. Iš karto po distiliavimo grapa pilama į
medines talpas. Tobulinta mažiausiai 36 mėn. ąžuolinėse statinėse.
Grapa Ambrata, 5 m.. brandinta, Alc. 50%, 700ml. Vynuogių rūšys: Nebbiolo iš
Barbaresco, Dolcetto d‘Alba ir Barbera d‘Alba. Distiliavimo metodas: vienintelis
Distilleria di Levi Romano pasaulyje išlikęs varinis distiliatorius, kuris grapai distiliuoti dedamas ant atviros
ugnies. Iš karto po distiliavimo grapa pilama i medines talpas. Tobulinta 5 metus
akacijų statinaitėse.

Capovilla

Grapa Tabacco, brandinta, Alc. 46%, 500ml., su dovanų dėžute. Gausu stiprių
tabako, kedro, prieskonių, apelsinų žievelės, dūmo, karčių riešutų, irisų aromatų.
Ragaujant jaučiama šilko tekstūra, šiek tiek saldumo, šilumos pojūtį suteikia
žolelių, apelsino žievelės aliejaus, prieskonių ir tabako natos. Vynuogių rūšys:
Corvina. Tobulinta 5 metus medinėse statinėse su tabako lapelių infuzija.

Capovilla

Grapa Amarone, brandinta, Alc. 46%, 500ml., su dovanų dėžute. Grapoje
jaučiamos saldžios medaus ir ramunėlių užuominos, slyvų, abrikosų, persikų,
laimų bei gudobelės natos. Ragaujant skonis stiprus, subalansuotas, jaučiamos
medaus, egzotinių vaisių, gvazdikėlių, vanilės ir juodojo šokolado natos.
Vynuogių rūšys: Corvina. Tobulinta 9 metus medinėse statinėse.

Capovilla

Grapa Torcolato, balta, Alc. 41%, 350ml., su dovanų dėžute. Ryškus Vespaiola
saldumas suteikė pačiai vynuogei vardą dėl aplink jas nuolat besisukančių
sužavėtų vapsvų (“vespe”). Labai harmoninga grapa, kuria galima mėgautis
kartu su cigaru ar brandintais sūriais. Tai grapa žinovams, suteikianti unikalių
emocijų. Aromatai: medaus, džiovintų figų ir razinų užuominos. Skonis: labai
švelnus, malonus ir ilgai išliekantis, puikiai subalansuotas, su medaus ir
džiovintų vaisių natomis. Vynuogių rūšys: Vespaiola. Distiliavimo metodas:
pertraukiamas, dvigubo boilerio „bain-marie“. Tobulinimas: 14 metų
nerūdijančio plieno talpose.

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Riserva 60, brandinta, Alc. 60%, 700ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Riserva 50, brandinta, Alc. 50%, 700ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Riserva 40, brandinta, Alc. 40%, 350ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Bianca 60, Alc. 60%, 700ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Bianca 50, Alc. 50%, 700ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa Bianca 40, Alc. 40%, 350ml., su dovanų dėžute

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Grapa RUTA, Alc. 43%, 1000ml.

Nardini (seniausia
veikianti grapos
distilerija)

Mini buteliukai su grapa, Alc. 40-60%, 30ml.

Distilleria Sibona

Grapa XO, 6 m.. brandinta, Alc. 44%, 500ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 6 metus mažose ąžuolo statinėse. Vynuogių rūšys: Nebbiolo, Barbera,
Roero.

Distilleria Sibona

Grapa Madeira, 4 m.. brandinta, Alc. 44%, 500ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 2 metus ąžuolo ir mažiausiai 2 metus Madeiros vyno statinėse.
Vynuogių rūšys: Moscato.

Distilleria Sibona

Grapa Madeira, 4 m.. brandinta, Alc. 44%, 1500ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 2 metus ąžuolo ir mažiausiai 2 metus Madeiros vyno statinėse.
Vynuogių rūšys: Moscato.

Distilleria Sibona

Grapa Porto, 4 m.. brandinta, Alc. 44%, 500ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 2 metus ąžuolo ir mažiausiai 2 metus Porto statinėse. Vynuogių rūšis:
Nebbiolo. Geriausia 2016m. Pasaulyje pagal IWSC (Londonas).

Distilleria Sibona

Grapa Porto, 4 m.. brandinta, Alc. 44%, 1500ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 2 metus ąžuolo ir mažiausiai 2 metus Porto statinėse. Vynuogių rūšis:
Nebbiolo. Geriausia 2016m. Pasaulyje pagal IWSC (Londonas).

Distilleria Sibona

Grappa Viskio, 4 m. brandinta, Alc. 44%, 500ml, su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 2 metus didelėse ąžuolo ir papildomai 2 metus mažose amerikietiško
Tenesio viskio statinėse. Vynuogių rūšys: Dolcetto, Arneis.

Distilleria Sibona

2017m. naujiena - Grappa Sherry, 4 m. brandinta, Alc. 44%, 500ml, su dovanų
dėžute. Tobulinta mažiausiai 2 metus ąžuolo ir mažiausiai 2 metus Šerio
statinėse. Vynuogių rūšis: Nebbiolo.

Distilleria Sibona

2017m. naujiena - Grappa Riserva Barolo TUTTOGRADO, Alc. 57,5%,
500ml. Grapa brandinama 4 metus: 1,5 metų didelėse Slovėnijos ąžuolo statinėse
ir papildomai 3,5 metus mažose ąžuolo statinėse. Vynuogių rūšis: Nebbiolo.

Distilleria Sibona

2017m. naujiena - Dovanų rinkinys: Grappa Sherry, Grappa Porto, Grappa
Madeira. Alc. 3x44%. Talpa: 3x500ml, su medine dovanų dėžute.

Distilleria Sibona

Dovanų rinkinys: Grappa Tennessee Whiskey, Grappa Moscato (brandintos) ir 2
taurelės, Alc. 42/44%, 500+500ml., su dovanų dėžute

Distilleria Sibona

Dovanų rinkinys - Grappa XO ir 2 taurelės, Alc. 44%, 500ml., su dovanų dėžute

Distilleria Sibona

Dovanų rinkinys - Elegancija: Grapa Madeira ir 2 taurelės, Alc. 44%, 500ml., su
dovanų dėžute

Distilleria Scaramellini

2017m. naujiena - Grappa di Amarone. Alc. 40%, 500ml. Lėtas, sudėtingas
distiliavimo metodas, kuris kartu su rinktine, aukščiausios kokybės žaliava ir
meistro įgūdžiais leidžia sukomponuoti unikalaus sensorinio profilio gėrimą,
išsaugantį vynuogių, iš kurių gimsta, kvapus ir aromatus. Vynuogių rūšys:
Molinara, Rondinella ir Corvina vynuogių veislių, skirtų išskirtinai Amarone
della Valpolicella gamybai, derinys. Distiliavimo metodas: pertraukiamas,
tiesioginis ugnies.

Distilleria Scaramellini

Grappa di Amarone, brandinta, Alc. 40%, 500ml. Tobulinta mažiausiai 12 mėn.
medinėse statinėse. Lėtas, sudėtingas distiliavimo metodas, kuris kartu su
rinktine, aukščiausios kokybės žaliava ir meistro įgūdžiais leidžia sukomponuoti
unikalaus sensorinio profilio gėrimą, išsaugantį vynuogių, iš kurių gimsta,
kvapus ir aromatus. Vynuogių rūšys: Molinara, Rondinella ir Corvina vynuogių
veislių, skirtų išskirtinai Amarone della Valpolicella gamybai, derinys.
Distiliavimo metodas: pertraukiamas, tiesioginis ugnies.

Distilleria Scaramellini

Grappa di Amarone, brandinta, Alc. 40%, 700ml. su medine dovanų dėžute.
Tobulinta mažiausiai 12 mėn. medinėse statinėse. Lėtas, sudėtingas distiliavimo
metodas, kuris kartu su rinktine, aukščiausios kokybės žaliava ir meistro
įgūdžiais leidžia sukomponuoti unikalaus sensorinio profilio gėrimą, išsaugantį
vynuogių, iš kurių gimsta, kvapus ir aromatus. Vynuogių rūšys: Molinara,
Rondinella ir Corvina vynuogių veislių, skirtų išskirtinai Amarone della
Valpolicella gamybai, derinys. Distiliavimo metodas: pertraukiamas, tiesioginis
ugnies.

Mazzetti d'Altavilla

2017m. naujiena - 7.0 Ruchè grapa 100% CRU - tai 7-iuose kaimeliuose aplink
distileriją Mazzetti d‘Altavilla augančių Ruchè vynuogių išspaudų distiliatas.
Gėrimas 5 metus tobulintas ąžuolo statinėse. Alk.: 43%. Talpa: 700 ml.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 700ml. Tobulinta mažiausiai 12 mėn.
ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis, su gėlių, vaisių, šalavijo,
rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis. Vynuogių rūšys: Moscato iš
Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 1500ml. Tobulinta mažiausiai 12
mėn. ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis, su gėlių, vaisių, šalavijo,
rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis. Vynuogių rūšys: Moscato iš
Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 1500ml su medine dovanų dėžute.
Tobulinta mažiausiai 12 mėn. ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis,
su gėlių, vaisių, šalavijo, rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis.
Vynuogių rūšys: Moscato iš Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 700ml su medine dovanų dėžute.
Tobulinta mažiausiai 12 mėn. ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis,
su gėlių, vaisių, šalavijo, rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis.
Vynuogių rūšys: Moscato iš Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 3000ml. Tobulinta mažiausiai 12
mėn. ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis, su gėlių, vaisių, šalavijo,
rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis. Vynuogių rūšys: Moscato iš
Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 3000ml su medine dovanų dėžute.
Tobulinta mažiausiai 12 mėn. ąžuolo statinėse. Harmoningas, aromatinis skonis,
su gėlių, vaisių, šalavijo, rožių, našlaičių ir persikų derinio užuominomis.
Vynuogių rūšys: Moscato iš Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Muscatel, 1 m. brandinta, Alc. 43%, 700ml., su dovanų dėžute. Tobulinta
mažiausiai 12 mėnesių medinėse statinėse. Vynuogių rūšis: Moscato iš Canellese
(baltoji).

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Moscato, balta, Alc. 43%, 700ml. Intensyvus, tipiškas Moscato vynuogių
kvapas. Aromatingas skonis su ypatingo gėlių, vaisių ir žolelių (šalavijo, rožių,
našlaičių ir persikų) derinio užuominomis. Vynuogių rūšis: Moscato iš
Canellese.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Invecchiata, 1 m. brandinta, Alc. 40%, 700ml. Tobulinta mažiausiai 12
mėn. medinėse statinėse.

Mazzetti d'Altavilla

Grapa Morbida, balta, Alc. 40%, 700ml.

Distilleria Quaglia

Grapa Molsin Smoky, brandinta, Alc. 40%, 700ml. Šviesiai auksinės spalvos.
Stiprūs besiskleidžiantys aromatai, kuriuos dar labiau paryškina ir “dūminių”
natų suteikia brandinimas skrudintose akacijos statinėse.

RAUDONASIS VYNAS
Gamintojas

Pavadinimas

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

Collio Rosso Riserva Degli Orzoni DOC 2010, raudonasis (Cabernet Sauvignon
75%, Merlot 15%, Cabernet Franc 10%). Tobulinimas: 2 metus mažose
ąžuolinėse statinaitėse ir apie 12 mėn. buteliuose. Aromatų puokštė elegantiška
ir sudėtinė. Raudonieji serbentai ir gerėvuogės dera su švelniu prieskoniu ir
balzaminių pustonių užuominomis. Skonis nepaprastai stiprus ir subalansuotas.
Alc. 14.5%, 750ml.

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

Collio Merlot DOC 2013, raudonasis. Tobulinimas: 12 mėn. mažose ažuolinėse
statinaitėse ir apie 6 mėn. buteliuose. Aromatas ir skonis: primenantis avietes,
miško uogų uogienę ir alkoholyje mirkytas vyšnias. Gaivus ir vaisinis su vanilės
pustoniais. Burnoje jaučiami gaivūs, vaisiniai skoniai, ypatingai ilgai išliekantis
poskonis. Alc. 14.5%, 750ml.

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

Collio Cabernet Franc DOC 2014, raudonasis. Tobulinimas: 12 mėn. mažose
ažuolinėse statinaitėse ir apie 6 mėn. buteliuose. Kvapas sudėtinis, vaisinis –
daugybė prinokusių juodųjų vyšnių, gervuogių ir juodųjų serbentų su žaliosios
paprikos užuomina. Elegantiškas, sodrios konsistencijos vynas, malonus, su
gaiviais, šilkiniais pustoniais ir ilgai išliekančiu poskoniu. Alc. 13.5%, 750ml.

Marco Felluga (Italija)

Collio Cabernet Sauvignon DOC 2014, raudonasis. Tobulinimas: 12 mėn.
mažose ąžuolo statinėse ir apie 6 mėn. buteliuose. Elegantiškas ir sudėtinis
raudonųjų uogų kvapas su kakavos ir riešutų užuominomis. Šiame puikios
struktūros, švelnaus, subalansuoto vyno aromate jaučiamos uogų užuominos.
Alc. 13.5%, 750ml.

Rizzi (Italija)

2017m. naujiena - RIZZI Barbaresco Pajorè DOCG 2013, raudonasis. Apie 1215 mėn. brandinamas ąžuolo statinėse, po to 8-10 mėn. plieno talpose ir tik po to
pilstomas į butelius. Uodžiami ryškūs našlaičių ir rožių aromatai, gaivios
raudonų vaisių, aviečių ir braškių, kartu ir odos, juodųjų pipirų, gvazdikėlių,
saldymedžių natos. Skonis švelnus, harmoningas, puiki taninų struktūra. Alk.:
14% tūr. Talpa: 750 ml.

Rizzi (Italija)

2017m. naujiena - RIZZI Barbaresco Pajorè DOCG 2013, raudonasis. Apie 1215 mėn. brandinamas ąžuolo statinėse, po to 8-10 mėn. plieno talpose ir tik po to
pilstomas į butelius. Uodžiami ryškūs našlaičių ir rožių aromatai, gaivios
raudonų vaisių, aviečių ir braškių, kartu ir odos, juodųjų pipirų, gvazdikėlių,
saldymedžių natos. Skonis švelnus, harmoningas, puiki taninų struktūra. Alk.:
14% tūr. Talpa: 1500 ml.

Vigne e Vini (Italija)

Collezione Privata Primitivo di Manduria, raudonasis. Išties ypatingas ir solidus
tiek savo išvaizda, tiek teikiamais pojūčiais. Vynas ryškios raudonos spalvos su
purpuriniais atspalviais, prinokusių vaisių skonio ir aromatų, primenančių
tradicinę gervuogių uogienę. Tobulinimas: prancūziškose ir amerikietiškose
statinaitėse mažiausiai 14 mėnesių. Alc. 15%, 750ml.

Vigne e Vini (Italija)

Primitivo di Manduria Cardinale Linea ORO, raudonasis. Kvepia slyvomis,
serbentais, vanile ir saldymedžiu. Tobulinimas: mažiausiai 10 mėnesių
prancūziškose ir amerikietiškose ąžuolo statinėse. Alc. 14%, 750ml.

Vigne e Vini (Italija)

Primitivo di Manduria Cardinale, raudonasis. Primitivo vynuogės skinamos
senuose vynuogynuose, esančiuose netoli Jonijos jūros. Ryškiai raudonos
spalvos su gražiais violetiniais atspalviais. Kvapas labai intensyvus, primena
vaisių džemą ir juoduosius serbentus, vyšnias ir šilkmedžius, kakavą ir
saldymedį. Švelnaus, malonaus skonio, su vaisinėmis natomis ir aromatingu
poskoniu. Tobulinimas: 8-10mėn. prancūziško ir amerikietiško ąžuolo statinėse.
Alc. 14%, 750ml.

Vigne e Vini (Italija)

Primitivo di Salento 12 e mezzo, raudonasis. Nepaprastai elegantiškas ryškiai
raudonos spalvos vynas, intensyvaus aromato, su vaisiniais prisirpusių slyvų ir
vyšnių uogienės pėdsakais. Šiek tiek pikantiškas, su pabaigoje
atsiskleidžiančiomis vanilės ir kakavos užuominomis. Puikios struktūros,
švelnus ir pilnas taninų. Tobulinimas: 12mėn. amerikietiško ąžuolo statinėse.
Alc. 12.5%, 750ml.

Curatolo Arini (Italija)

Marsala Superiore Riserva Storica 1988 DOC, Alc. 18%, 750ml., su dovanų
dėžute. Ši „Riserva Storica“ pagaminta iš rinktinių Grillo ir Catarratto vynuogių
derinio. Vynas aukso spalvos, su ryškiais gintaro atspalviais, kompleksinio
datulių, abrikosų sirupo ir prieskonių kvapo. Ragaujant švarus, švelnus ir
aksominis, su sultanų, karamelės ir skrudintų migdolų natomis, bei labai ilgai
išliekančio poskonio. Tobulinimas: mažose slovėniškojo ąžuolo statinaitėse
mažiausiai 22 metus.

Curatolo Arini (Italija)

Marsala Superiore Riserva DOC, Alc. 18%, 750ml. Šis gintaro spalvos vynas
pagamintas iš Grillo, Catarratto ir Inzola veislės vynuogių, auginamų Marsalą
srityje. Vynas stipriai kvepia migdolais, datulėmis, sultanomis ir vanile.
Ragaujant švelnus, elegantiškas, svarus, su maloniomis džiovintų vaisių
užuominomis. Tobulinimas: mažiausiai 10 metų ąžuolo statinėse.

Curatolo Arini (Italija)

Marsala Superiore Dolce DOC, Alc. 18%, 750ml. Šis vynas pagamintas iš
Grillo, Catarratto ir Inzola vynuogių. Kvepia džiovintais vaisiais, abrikosais ir
sultanomis. Ragaujant švelnus, su džiovintų vaisių, figų ir migdolų
užuominomis, bei pabaigoje jaučiamu švelniu medaus prisilietimu. Tobulinimas:
mažiausiai 4 metus kantriai brandinamas slovėniškojo ąžuolo statinėse.

Curatolo Arini (Italija)

Marsala Fine Semisecco DOC, Alc. 17%, 750ml. Šis vynas pagamintas iš Grillo
ir Catarratto vynuogių, auginamų vakarinėje Sicilijos dalyje. Vynas šiltos
gintaro spalvos, švelnios šilkinės tekstūros, jame gausu džiovintų vaisių figų,
migdolų aromatų. Tobulinimas: ilgiau nei 18 mėn. ąžuolo statinėse.

Bosio (Italija)

Barolo „Boschi dei signori“ DOCG 2011, raudonasis. Tamsiai raudonos spalvos
su oranžiniais atspindžiais. Gausi aromatų puokštė, primenanti našlaites ir rožes,
su prabėgančiomis pikantiškomis natomis ir pabaigoje jaučiamu saldymedžiu.
Skonis turtingas ir harmoningas. Alc. 14%, 750ml.

Bosio (Italija)

Nebbiolo d‘Alba „Boschi dei signori“ DOC, raudonasis. Brandinimas
slovėniškojo ir prancūziškojo ąžuolo statinaitėse. Tamsiai raudonos spalvos su
granato atspindžiais. Švelnaus ir lengvo kvapo, aiškūs rožių, našlaičių,
saldymedžio aromatai. Pilno kūno, skonis švelnus, sausas ir maloniai migdolinis.
Alc. 13.5%, 750ml.

Bosio (Italija)

Dolcetto d‘Alba „Boschi dei signori“ DOC, raudonasis. Tamsiai raudonos
spalvos su violetiniais atspindžiais. Stipriai vaisinio ir pikantiško kvapo. Skonis
subalansuotas, su malonia taninų struktūra. Alc. 13%, 750ml.

Bosio (Italija)

Barbera d‘Asti DOCG 2014 Truffle Hunter, raudonasis. „Yra 4 mano gyvenimo
aistros: mano šeima, mano šuo Leda, vynas ir triufelių medžioklė. Pastaroji yra
sena Pjemonto tradicija, ir Leda yra žinoma kaip puiki šių itin vertinamų grybų
iškasinėtoja. Šis vynas sukurtas kaip duoklė jai. Bosio šeimos vardu kviečiu
mėgautis šiuo nuostabiu vynu ir kelti taurę už geriausią Jūsų šeimos draugą.“
Valter Bosio. Alk. 13%, 750 ml.

BALTASIS VYNAS

Gamintojas

Pavadinimas

Marco Felluga (Italija)

Blanc de Blanc Brut. Vynuogių rūšis: 95% Chardonnay ir 5% Pinot Grigio.
Vynuogės nurenkamos rankomis antroje rugpjūčio pusėje. Fermentacija vyksta
nerūdijančio plieno talpose ir labai maža dalis - ąžuolo statinėse, kol susidaro
cuvée. Vynas brandinamas dar apie 3 metus butelyje. Aromatai kompleksiniai,
jaučiamos "Golden" obuolių, bei džiovintų vaisių natos. Skonis subalansuotas,
šilkinis, poskonis ilgai išliekantis. Alc. 12%, 750ml.

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

Collio Bianco Col Disore DOC 2013, baltasis. Vynuogių rūšys: Pinot bianco
40%,Tocai friulano 35%, Sauvignon 15%, Ribolla gialla 10%. Tobulinimas:
Fermentuojama didžiulėse 15-30 hektolitrų ąžuolo statinėse. Vynas brendo ant
nuosėdų maždaug 12 mėn., po to buteliuose vienerius metus. Elegantiška akacijų
žiedų ir greipfrutų puokštė su maloniais, saldžiais augaliniais pustoniais.
Pikantiškumo ir gaivumo žaismas priveda prie šilto ilgai išliekančio poskonio su
migdolų pustoniais. Alc. 13.5%, 750ml.

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

Collio Sauvignon DOC 2015, baltasis. Tobulinimas: maždaug 15% vynuogių
misos fermentuojama ąžuolo statinėse, o likusius 85% fermentuojama
nerūdijančio plieno talpose. Vynas brandinamas ant nuosėdų 8 mėn. ir po to
buteliuose. Aromatas ir skonis: intriguojantis rožinio greipfruto, žaliosios
paprikos ir šalavijų derinys. Vynas - puikios struktūros, šilkinės konsistencijos,
užpildo burną ilgai išliekančiu gaiviu citrusu – citrinomis ir greipfrutais. Alc.
13.5%, 750ml.

Marco Felluga (Italija)

Collio Pinot Grigio DOC 2015, baltasis. Aromatas ir skonis: stipri puokštė su
išreikštomis akacijos žiedų, palėpščio ir obuolių užuominomis. Ragaujant
elegantiškai vaisinis skonis tampa sodriu, puikios struktūros, su ypatingai ilgu
poskoniu. Alc. 13%, 750ml.

Russiz Superiore (Marco
Felluga) (Italija)

2017m. naujiena - Russiz Superiore – Verduzzo IGT 2010. Saldus vynas. Apie
12 mėn. vynas brandinamas ant nuosėdų, po to mažiausiai vienerius metus ilsisi
buteliuose. Aromatų puokštė intensyvi, su ryškiomis medaus, svarainių, abrikosų
uogienės natomis. Vynas yra šilkinės, kreminės tekstūros, su labai ilgai
išliekančiu poskoniu. Idealiai dera prie desertų, pyragaičių, biskvitų. Alk.: 14.5%
tūr. Talpa: 500 ml.

SALDUMYNAI
Gamintojas

Pavadinimas

Galup (Italija)

2017m. naujiena - Tradicinis velykinis pyragas COLOMBA - su cukruotomis
juodosiomis vyšniomis ir tamsaus šokolado gabalėliais. Padengta rankų darbo
glajumi iš Pjemonto riešutų, puošta skrudintais migdolais ir perliniu cukrumi.
Svoris: 750 g.

Galup (Italija)

2017m. naujiena - Tradicinis velykinis pyragas COLOMBA - su cukruotais
vaisiais. Padengtos rankų darbo glajumi iš Pjemonto riešutų, puošta skrudintais
migdolais ir perliniu cukrumi. Svoris: 750 g.

Pastiglie Leone (Italija)

CROCCOSETTA - Traškus riešutas, padengtas šokoladu. BE GLIUTENO.
150 g.

Pastiglie Leone (Italija)

Šokoladinis riešutų kremas – net 45 proc. pačių tikriausių Pjemonto lazdyno
riešutų ir šokoladas tūbelėje! Naudokite išspaudžiant tiesiai į burną arba kaip
dantų pastą. BE GLIUTENO! 115 g.

Pastiglie Leone (Italija)

Miško uogų saldainiukai – aviečių, mėlynių, braškių ir raudonųjų serbentų
cukrinukai pasakiškai gražioje dėžutėje. BE GLIUTENO! 42 g.

Pastiglie Leone (Italija)

Įvairių skonių saldainiukai – spalvinga įvairiausių vaisių ir uogų cukrinukų
puokštė pasakiškai gražioje dėžutėje. BE GLIUTENO! 42 g.

Pastiglie Leone (Italija)

Pastiglie Leone (Italija)

Retro stiliaus dėžutėje esantys įvairių vaisių skonių želė saldainiukai – 100%
NATŪRALIOS KILMĖS, pagaminti iš vietoje verdamos uogienės. BE
GLIUTENO, VEGANINIS PRODUKTAS IR JOKIŲ RIEŠUTŲ IR
PIENO PĖDSAKŲ! 100 g.
POLAR RELIEF” mentolio guminukai. 100% NATŪRALIOS ir
AUGALINĖS KILMĖS – be gyvulinės kilmės želatinos ir krakmolo. BE
GLIUTENO, VEGANINIS PRODUKTAS IR JOKIŲ RIEŠUTŲ IR
PIENO PĖDSAKŲ! 42 g

Tartuflanghe (Italija)

Saldainiai su trumais. 200g.

Ecoficus (Ispanija)

Figos su šokoladu, vnt. EKOLOGIŠKOS.

Ecoficus (Ispanija)

Figos su šokoladu. EKOLOGIŠKOS. 463 g.

Alfieri (Italija)

Saldus juodojo šokolado ir Pjemonto lazdyno riešutų kremas, 200g. Sudėtyje yra
45% riešutų.

Alfieri (Italija)

Amaretti “Mombaruzzo” minkšti sausainiai su migdolais, 300g.

Švelnus, unikalaus skonio pistacijų kremas gali būti naudojamas
Pennisi, Dolciaria (Italija) eksperimentams virtuvėje, gaminant desertus, tačiau skaniausias jis – tiesiog
kabinant šaukšu iš stiklainiuko, 90 g.

Alfieri (Italija)

Orkaitėje keptos figos su Barolo vynu, 200g.

PADAŽAI, UŽKANDŽIAI, PAGARDAI
Gamintojas

Pavadinimas

Alfieri (Italija)

Naminės duoninės lazdelės"Rubata" su kukurūzais, 500g.

Alfieri (Italija)

Naminės duoninės lazdelės su kukurūzais, 150g.

Pistacijų pesto dažniausiai naudojamas makaronų patiekalams, pagardintiems
pistacijų aromatą paryškinančiu aliejumi. Pesto puikiai dera prie mėsos ar
Pennisi, Dolciaria (Italija)
žuvies, taip pat picai, sumuštiniams ar brusketoms gaminti. Sudėtyje 70 proc.
pistacijų! 90 g.

Alfieri (Italija)

Pomidorų padažas su baltais trumais, 180g. Sudedamosios dalys: itališki
pomidorai, svogūnai, morkos, salierai, ypač tyras alyvuogių aliejus, druska,
aromatai, trumai.

Alfieri (Italija)

Pomidorų tyrė su bazilikais, 680g.

Alfieri (Italija)

Genujietiškas pesto padažas, 180g. Sudedamosios dalys: alyvuogių aliejus,
genujietiškas bazilikas, anakardžiai, ypač tyras alyvuogių aliejus, kedro riešutai,
druska, sūris "Grana Padano", sūris "Pecorino", česnakas.

Alfieri (Italija)

Sviestas su trumais, 80g.

Alfieri (Italija)

Tuno filė alyvuogių aliejuje, 200g.

Alfieri (Italija)

Ančiuvių file aliejuje, 90g.

Alfieri (Italija)

Didžiosios žaliosios alyvuogės, 300g.

Alfieri (Italija)

Robiola sūris su trumais alyvuogių aliejuje, 175g.

Alfieri (Italija)

Paprikos, įdarytos ožkos sūriu ir kaparėliais, 180g.

Alfieri (Italija)

Džiovinti pomidorai alyvuogių aliejuje, 180g.

Az. Agr. A Ricchigia
(Italija)

Džiovintų pomidorų ir pistacijų pesto, 190 g. BE GLIUTENO

Az. Agr. A Ricchigia
(Italija)

Džiovintų pomidorųir migdolų pesto, 190 g. BE GLIUTENO

T & C (Italija)

Druska su trumais, 100g.

Alfieri (Italija)

Fondutella - fontina sūrio kremas su trumais, 180g.

Alfieri (Italija)

Trumų kremas, 85g.

Alfieri (Italija)

Mėsos ir daržovių užtepėlė su trumais, 180g.

Alfieri (Italija)

Alfieri (Italija)

Triušienos paštetas su karamelizuotais svogūnais, 180g.

Akacijų medus su trumais, 120g.

MAKARONAI ir RYŽIAI
Gamintojas

Pavadinimas

Alfieri (Italija)

Ryžiai Carnaroli, 1000g.

Alfieri

Ryžiai su baravykais, 300g.

Alfieri

Ryžiai su cukininų žiedais, 300g.

Alfieri (Italija)

Riccioli makaronai su kiaušiniais ir juodųjų trumų gabalėliais, 250g.

Alfieri (Italija)

Pappardele (raizginyje) makaronai su kiaušiniais ir trumų gabalėliais, 500g.

Alfieri

Tajarin makaronai iš kukurūzų miltų, 250g. Be gliuteno

Alfieri (Italija)

Tajarin makaronai su kiaušiniais, 250g., su dovanų dėžute

Alfieri (Italija)

Tajarin makaronai su kiaušiniais, 500g., su dovanų dėžute

Alfieri (Italija)

Tajarin makaronai su kiaušiniais, 1000g., su dovanų dėžute

Alfieri (Italija)

Finissimi (Tajarin Fin) makaronai su kiaušiniais, 250g., su dovanų dėžute

Alfieri (Italija)

Farfalle makaronai su kiaušiniais, 500g.

Alfieri (Italija)

Garganelli makaronai su kiaušiniais, 500g.

Alfieri (Italija)

Makaronai lazanijai, 250g.

Alfieri (Italija)

Riccioli makaronai su kiaušiniais, 250g.

Alfieri (Italija)

Riccioli makaronai su Barolo vynu, 250g.

Alfieri (Italija)

Riccioli makaronai su Sepijų rašalu, 250g.

Alfieri (Italija)

Riccioli makaronai su Lazdynų riešutais, 250g.

Alfieri (Italija)

Spaghetti Gragnano makaronai, 500g.

ALIEJUS

Gamintojas

Pavadinimas

Alfieri (Italija)

Aliejus su juodaisiais trumais, 100ml.

Alfieri (Italija)

Aliejus su baltaisiais trumais, 100ml.

Suerte Alte (Ispanija)

Coupage, 500ml. Ekologiškas.

Suerte Alte (Ispanija)

Coupage, 250ml. Ekologiškas.

Suerte Alte (Ispanija)

Picual, 1000ml. Ekologiškas.

Suerte Alte (Ispanija)

Picual, 500ml. Ekologiškas.

Suerte Alte (Ispanija)

Picual, 250ml. Ekologiškas.

Distilleria Gualco (Italija) Vynuogių kauliukų (sėklyčių) aliejus, 1000ml.

BALZAMIKAS

Gamintojas

Pavadinimas

Balsamico Cavalli (Italija) Tradicinis 25 m., 100ml., su dovanų dėžute. Be gliuteno.

Balsamico Cavalli (Italija) Tradicinis 12 m., 100ml., su dovanų dėžute. Be gliuteno.

Balsamico Cavalli (Italija)

Nando's reserva, 250ml., su dovanų dėžute. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų
kvapų ir be vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Nando's reserva, 100ml., su dovanų dėžute. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų
kvapų ir be vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Nando's reserva, 50ml. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų ir be vyno
acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Classical, 500ml. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų ir be vyno acto.
Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Classical, 250ml., su dovanų dėžute. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų
ir be vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Classical, 100ml., su dovanų dėžute. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų
ir be vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Classical, 50ml. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų ir be vyno acto. Be
gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Švelnus ir vaisiškas, 250ml. Be tirštiklių, dažiklių, papildomų kvapų ir be
vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

Balsamico Cavalli (Italija)

Švelnus ir vaisiškas, 100ml., su dovanų dėžute. Be tirštiklių, dažiklių,
papildomų kvapų ir be vyno acto. Be gliuteno ir be sulfitų.

KITA

Gamintojas

Distileria Gualco (Italija)

Pavadinimas

Kremas rankoms “Profumo di Grappa”. Pasakiško kvapo kremas rankoms,
pagamintas naudojant mūsų partnerių Distilleria Gualco išspaustą vynuogių
kauliukų aliejų, kelis lašelius distilerijoje pagamintos grapos ir nepakartojamą
braškinės vynuogės aromatą. 100 ml. Gamintojas: Labor Naturae, Italija.

Mazzetti d'Altavilla (Italija)Taurelė grapai, vnt.

LUX Food&Drinks

Grapos degustacijos

Produktų reali išvaizda gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose
Užsakyti prekes galima telefonu 869887846, elektroniniu paštu info@dspbaltic.lt arba Grapperijoje, Užupio g. 30, Vilnius
www.grappa.lt

