23999

700ml

9999

Promocja obowiązuje w dniach 01.07-31.08.2021
lub do wyczerpania zapasów.

700ml

2

*ZESTAW SZKLANEK DOLICZONY DO ZAKUPU PROMOCYJNEGO ALKOHOLU W CENIE 1 GROSZ.
ILOŚĆ ZESTAWÓW SZKLANEK OGRANICZONA. PROMOCJA TRWA DO 31.08 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI W REGULAMINIE DOSTĘPNYM W SALONACH AL.CAPONE ORAZ NA STRONIE: WWW.ALEJACAPONE.PL

Rum

ciągle zadziwia koneserów swoją różnorodnością i nieskończonym bogactwem. Aby
nazwać alkohol rumem musi spełnić dwa
zasadnicze warunki: posiadać odpowiednią zawartość alkoholu oraz musi być
produkowany z odpowiedniego surowca.
W Europie minimalna moc tego alkoholu
to 37,5%, w USA 40%. Drugi warunek to
baza, z którego powstaje trunek, niezależnie od tego, czy jest to sok z trzciny cukrowej, syrop czy półpłynna, lepka melasa
pozostała po produkcji cukru z trzciny.
Chociaż nie ma zgody co do tego kto
i w jakich okolicznościach wyprodukował
go pierwszy – obecnie niekwestionowaną
ojczyzną rumu są wyspy w rejonie Morza
Karaibskiego, wśród których wymienić
można Jamajkę, Portoryko czy Kubę.
W zasadzie wszyscy marynarze i „morski
świat” upodobali sobie rum jako rozgrze-

23999

700ml

wający trunek. Porażająca moc, niska
cena oraz dostępność trunku sprawiły, że
w XVI-XVIII w. ładownie pirackich fregat
i magazyny portowych tawern pełne były
beczek złocistego napoju. Rum pito “na
czysto”, mieszano go z prochem armatnim,
piwem, ginem, sherry i przyprawami.
Kolor i aromat rumu zależy od czasu jego
dojrzewania oraz od miejsca, w którym
leżakuje. Rum dojrzewający w dębowych
beczkach jest ciemniejszy, a dojrzewający
w zbiornikach ze stali nierdzewnej pozostaje praktycznie bezbarwny. Na ciemniejszą
barwę wpływa również czas leżakowania.
Generalnie wszystkie rumy można z powodzeniem pić w czystej postaci lub z dodatkiem lodu. Rumy dobrze komponują się
także jako składnik drinków, wśród których
wymienić można dwa najpopularniejsze:
Cuba Libre i Mojito

23999

10999

700ml

700ml

342,84 zł / 1L

ABUELO XII TWO
OAKS RUM / 342,84 zł / 1L

ABUELO 7YO RUM

Barbados & Mauritius
smak: czekolada, dąb,
toffi, imbir
alk: 43 % obj.

Panama / smak: dymna słodycz,
karmel, przyprawy, prażone
ziarna kawy, nutka koli
alk: 40 % obj.

Panama / smak: delikatny,
wyrafinowany będący mieszanką słodyczy owoców i dymu
alk: 40 % obj.

THE EQUIANO RUM

157,13 zł / 1L

3

Zacapa Centenario
Rum Zacapa, którego najbardziej znanym reprezentantem jest blend skomponowany z rumów leżakujących od
6 do 23 lat, został stworzony w 1976 roku
dla uczczenia setnej rocznicy powstania miasta o tej samej nazwie, znajdującego się we wschodniej Gwatemali.
Fermentacja odbywa się przy użyciu
drożdży otrzymywanych z ananasów,
natomiast sam proces leżakowania ma
miejsce w tzw. „domu ponad chmurami” – położonym na wysokości 2300 m.
n.p.m. Rum dojrzewa kolejno w beczkach z białego dębu amerykańskiego
(po burbonie), a następnie opalanych
beczkach dębowych po Sherry Oloroso
oraz Sherry Pedro Ximenez.

24999

700ml

Gwatemala
smak: czekolada, przyprawy,
dębina, wanilia,
toffi, lukrecja,
cynamon i imbir
alk: 40 % obj.

RUM ZACAPA 23 CENTENARIO
357,13 zł / 1L

14999

18999

350ml

700ml

Wenezuela
smak: pełny,
maślany, z akcentami wanilii,
miodu, kawy,
dębiny, suszonych śliwek i
czekolady
alk: 40 % obj.

Gwatemala
smak: czekolada, przyprawy,
dębina, wanilia,
toffi, lukrecja,
cynamon i imbir
alk: 40 % obj.

4

RUM ZACAPA 23 CENTENARIO

SANTA TERESA 1796 RUM

428,54 zł / 1L

271,41 zł / 1L

Zdjęcia produktów w gazetce mają charakter poglądowy i ilustracyjny a rzeczywisty ich wygląd i kolor może
nieznacznie odbiegać od prezentowanego. Oferta ważna w dniach 01.07 – 31.08.2021 lub do wyczerpania zapasów.
Wydawca zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz błędów w druku. W przypadku błędu zastrzegamy sobie prawo
do zmian w ofercie. Folder dostępny wyłącznie w salonach Al.Capone. Podane ceny są sugerowanymi
maksymalnymi cenami sprzedaży.

a

Kolumbia
smak: słodycz kawy
i ciemnej
czekolady,
dojrzały dąb
alk: 40 % obj.

37999

9999

700ml

700ml

Kolumbia
smak: krówka,
intensywna
wanilia, karmel, kolumbijska kawa
alk: 40 % obj.

Dominikana
smak: słodki,
z nutami świeżej
wanilii, kawy,
gorzkiej czekolady
alk: 40 % obj.

ESCLAVO GRAN RESERVA

DICTADOR RUM XO

142,84 zł / 1L

542,84 zł / 1L

14999

20999

700ml

700ml

Kolumbia
smak: karmel,
wanilia,
kakao, lekko
przypalony
miód
alk: 40 % obj.

Kolumbia
smak: miód, wanilia, palona kawa
alk: 40 % obj.

DICTADOR 12YO RUM
214,27 zł / 1L

DICTADOR 20YO RUM
299,99 zł / 1L
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16999

14999

700ml

700ml

Barbados
smak: banany,
wanilia, karmel,
przyprawy, orzechy i cynamon
alk: 40 % obj.

Panama
smak: wanilia,
palony dąb, toffi
alk: 40 % obj.

BUMBU RUM

BUMBU XO RUM

214,27 zł / 1L

242,84 zł / 1L

15999

700ml

Panama
smak: gorzka
czekolada, cytrusy, nieco owoców
egzotycznych,
bananów i kakao
alk: 54 % obj.

COMPANERO
EXTRA ANEJO

6

228,56 zł / 1L

14999

700ml

Panama
smak: pomarańcza, kokos oraz
zioła, czekolada
i cukier trzcinowy
alk: 40 % obj.

COMPANERO ELIXIR
ORANGE RUM 214,28 zł / 1L

14999

11999

700ml

700ml

Barbados
smak: korzenny,
z nutami
cynamonu,
czarnego pieprzu, goździków, toffi
i wanilii
alk: 43 % obj.

Barbados
smak: trawiaste, cytrusowe, nuty zielonej agawy
Espadín
alk: 43 % obj.

DOORLY’S XO RUM
214,27 zł / 1L

6999

700ml

MOUNT GAY RUM BLACK
BARREL 171,41 zł / 1L

6999

700ml

Dominikana
smak: lekki akcent
drewna, delikatnej
czekolady, amaretto
i nut wanilii
alk: 38 % obj.

Dominikana
smak: świeży aromat,
wyczuwalne nuty drewna, kokosów i wanilii
alk: 40 % obj.

BRUGAL ANEJO RUM

BRUGAL BLANCO RUM

99,99 zł / 1L

99,99 zł / 1L

7

10999

700ml

700ml

Barbados /
smak: wanilia,
przyprawy
korzenne,
kakao,
sól morska
alk: 38 % obj.

Suazi / smak:
dzika róża,
dziki bez,
skórka
cytrusów
alk: 38 % obj.

UNION GRAPERFRUIT
& ROSE 157,13 zł / 1L

10999

10999

700ml

UNION SPICE
& SEA SALT / 157,13 zł / 1L

UNION QUEEN PINEAPPLE
& SPICE 157,13 zł / 1L

9999

6999

BACARDI 8 ANOS

BACARDI 4 ANEJO

142,84 zł / 1L

99,98 zł / 1L

Bacardi

700ml

700ml

Cała historia Rumu Bacardi zaczęła się
w roku 1862, kiedy to Don Facundo Bacardi Masso przybył na Kubę. Tak też
powstał rum, będący mieszanką dwóch,
całkiem odmiennych destylatów. Pierwszy to „aguardiente” - charakterystyczny rum o wyraźnym smaku i aromacie,
który stanowi podstawę dla Bacardi.
Drugi to „redestilado” - destylowany kilkakrotnie, lżejszy i delikatniejszy. Master
Blenderzy po dziś dzień korzystają z pionierskich rozwiązań, do których zalicza
się filtrację przez filtr z węgla drzewnego
oraz proces starzenia w beczkach z amerykańskiego dębu.

Portoryko
smak: słodki, nuty suszonych śliwek,
moreli, syropu klonowego, gałki
muszkatołowej, wanilii
alk: 40 % obj.

8

Panama /
smak: ananas
z dodatkiem
cynamonu
i pomarańczy
alk: 38 % obj.

Portoryko
smak: wanilia, tostowana
dębina, goździki i miód
alk: 40 % obj.

Havana Club
Havana Club to legendarny kubański
rum produkowany od 1878 roku. Już na
początku lat 70. ubiegłego wieku Kuba
wyznaczyła producentom Havana Club
rolę reprezentantów wyspy i eksporterów najlepszych kubańskich rumów,
uznając ich produkty za wizytówkę kraju. Z tej okazji zostało zaprojektowane
logo firmy, przedstawiające słońce, które świeci nad wyspą oraz La Giraldillę symbol Havany i jej ducha wolności.

20999

700ml

Kuba / smak:
korzenność,
czekolada, kawa,
pomarańcze, tytoń,
wyprawiona skóra,
morele z puszki
alk: 45 % obj.

8999

700ml

HAVANA SELECTION
DE MAESTROS 299,99 zł / 1L

15999

1000ml

Kuba / smak: owoce
egzotyczne, banany,
nieco tytoniu, drewno cedrowe, toffi,
przyprawy
alk: 40 % obj.

HAVANA 7YO
128,56 zł / 1L

Jamajka / smak:
banan, suszone
owoce, owoce,
imbir, gałka muszkatołowa, pieprz
alk: 54 % obj.

SINGLE ESTATE WORTHY PARK 109
JAMAICA RUM / 159,99 zł / 1L

9

Dark ‘n’ stormy

649

200ml

• 200 ml Fever-Tree Ginger Beer
• 40 ml ciemnego rumu
• Dużo lodu
• Limonka
Sposób podania:
Napełnij szklankę dużą ilością lodu. Dodaj 40ml ciemnego rumu, obficie wyciśnij
świeży sok z cząstki limonki, a następnie
uzupełnij Fever-Tree Ginger Beer.
Udekoruj ćwiartką limonki

649

200ml

Wermut pink tonic
• 200 ml Fever-Tree Raspberry & Rhubarb
TonicWater
• 80 ml Wermutu, białego rumu
• Lód
• Maliny
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszek do wina
dużą ilością lodu. Dodaj 80ml wermutu,
a następnie uzupełnij Fever-Tree Raspberry
& Rhubarb Tonic Water.
Udekoruj świeżymi mlinami.

10

Whisky ginger

649

200ml

• 200 ml Fever-Tree Ginge rAle
• 40 ml whisky
• Lód
• Zest z cytryny
Sposób podania:
Napełnij szklankę dużą ilością lodu. Dodaj
40ml whisky, a następnie uzupełnij Fever-Tree Ginger Ale. Udekoruj skórka z cytryny
i delikatnie wymieszaj.

649

200ml

Cuba Libre
• 200 ml Fever-Tree Madagascan Cola
• 40 ml złotego rumu
• Dużo lodu
• Limonka
Sposób podania:
Napełnij szklankę dużą ilością lodu.
Dodaj 40ml złotego rumu,
wyciśnij dwa kawałki świeżej
limonki i wrzuć je do środka.
Uzupełnij Fever-Tree Madagascan Cola
i delikatnie zamieszaj.

11

Gin

to aromatyzowany, wysokoprocentowy napój alkoholowy z dodatkiem redestylowanych lub
macerowanych naturalnych składników lub
olejków aromatycznych.
Wymyślił go fizyk z uniwersytetu w Lejdzie.
W Wielkiej Brytanii rozpowszechnili go żołnierze angielscy, gdzie skrócono niderlandzką nazwę „genever” pochodzącą od słowa
“jałowiec”- stąd dzisiejszy “gin”.
Produkując gin, pary ostatniej destylacji
przepuszczane są przez komorę, która wypełniona jest suszonymi jagodami jałowca
i innymi składnikami roślinnymi. Para zaczyna ekstrahować olejki, składniki smakowe
które przechodzą do kondensatora. Taki

21999

Szkocja / smak: jagody jałowca,
kolendra, lukrecja, korzeń irysa,
arcydzięgiel, pieprz kubeba,
listownica cukrowa
alk: 45% obj.

12

Pierwszą kombinację Gin & Tonic wymyślili
oficerowie brytyjscy przebywający w koloniach, którzy zażywali chininę dla ochrony
przed malarią. Chinina była jednym ze
składników toniku. Gorzkie lekarstwo
w formie drinka zmieszanego z ginem
smakowało całkiem nieźle.

15999

700ml

ISLE OF HARRIS
GIN 314,27 zł / 1L

proces pozwala na stworzenie ginu o złożonym smaku i bardzo głębokim aromacie.
Gotowy trunek pachnie głównie jałowcem,
ale również innymi aromatycznymi ziołami
i przyprawami. Może to być przykładowo
lukrecja, anyż, kolendra, kminek, skórka
cytryn, limonek i pomarańczy, kłącza irysa
i tataraku czy gorzkie migdały.

13999

700ml

700ml

COLOMBIAN AGED GIN
DICTADOR TREASURE

COLOMBIAN AGED GIN
DICTADOR ORTODOXY

228,56 zł / 1L

199,99 zł / 1L

Kolumbia / smak: nuty mandarynki, cytryny, mięty, drewna
i jałowca
alk: 43% obj.

Kolumbia / smak:akcenty cytrusów, pieprzu, jałowca, arcydzięgla,
cynamonu i imbiru
alk: 43% obj.

14999

13999

700ml

700ml

Szkocja / smak:
głęboki z akcentami kolendry,
skórek cytrusowych, kwiatów,
przypraw
i jałowca
alk: 41,40 % obj.

TANQUERAY NO. TEN

HENDRICK’S GIN

199,99 zł / 1L

214,27 zł / 1L

The Botanist
The Botanist Islay Dry Gin to
szkocki gin z wyspy Islay produkowany przez destylarnię
Bruichladdich. To kombinacja
31 składników, których katalizatorem jest jałowiec! The
Botanist, poza 9 klasycznymi komponentami, posiada
w swoim składzie 22 lokalne
zioła i kwiaty ręcznie zbierane
przez botaników z torfowisk,
wybrzeży i wzgórz wyspy Islay.
To właśnie im ten gin
zawdzięcza swoją nazwę.

Szkocja / smak: jałowiec,
kolendra, pomarańcza,
limonka, zioła
alk: 47,30 % obj.

13999

700ml

9999

700ml

Japonia /
smak: jałowiec, świeża
sosna, zielona
herbata,
cytrusy
alk: 43 % obj.

Szkocja / smak: floralny
i ziołowy, cytrusowy
i pikantny
alk: 46 % obj.

THE BOTANIST ISLAY DRY GIN

ROKU JAPANESE CRAFT GIN

199,99 zł / 1L

142,84 zł / 1L
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9999

700ml

9999

700ml

Anglia / smak:
sycylijskie pomarańcze, jałowiec,
szczypta ziół
alk: 43 % obj.

WHITLEY NEILL BLOOD
ORANGE GIN 142,84 zł / 1L

9999

700ml

Anglia / smak:
gruszki, jabłka,
brzoskwinie,
jałowiec, kolendra
alk: 43 % obj.

14

WHITLEY NEILL
QUINCE GIN 142,84 zł / 1L

Anglia / smak:
cytrusy, jałowiec,
przyprawy
korzenne
alk: 43 % obj.

WHITLEY NEILL GIN
ORIGINAL 142,84 zł / 1L

9999

700ml

Anglia / smak:
rabarbar, imbir,
jałowiec, kolendra, kora cynamonowa, korzeń
irysa, korzeń
angeliki, słodka
pomarańcza,
cytryna
alk: 43 % obj.

WHITLEY NEILL RHUBAR &
GINGER GIN 142,84 zł / 1L

9999

8999

700ml

700ml

Anglia / smak:
nuty jałoca,
słodkiej truskawki, skórki
cytrynowej oraz
aromatycznych
przypraw
alk: 37,50 % obj.

Szkocja / smak:
gorzkawe pomarańcze, jałowiec,
igły sosnowe,
arcydzięgiel
alk: 41,30 % obj.

TANQUERAY FLOR
DE SEVILLA 142,84 zł / 1L

GIN MOM LOVE
128,56 zł / 1L

8999

8499

700ml

700ml

Abglia / smak:
profil floralnocytrusowy, z nutami
jałowca, sosnowych
igieł, arcydzięgla,
kardamonu
i cynamonu
alk: 40 % obj.

Anglia / smak: silny
z posmakiem
jałowca, skórki
cytrynowej, ziół,
kwiatów i przypraw
alk: 37,50 % obj.

BULLDOG GIN

BOMBAY GIN

128,56 zł / 1L

121,41 zł / 1L

15

11999

Beefeater
Ten gin jako jedyny produkowany jest w Londynie,
w samym jego sercu. Surowce w procesie powstawania są macerowane przez 24 godziny w celu
otrzymania zbalansowanego smaku i zapachu.
Proces destylacji trwa co najmniej 8 godzin. Pilnie
strzeżona receptura ginu Beefeater nie zmieniła
się od 1820 roku i zna ją podobno jedynie 6 osób
na świecie.

700ml

Anglia / smak:
nuty cytrusowe
(pomarańcze,
grapefruity
i cytryny), równoważone zieloną
herbatą, odrobiną kolendry
i jałowca
alk: 45 % obj.

5999

700ml

BEEFEATER 24 GIN
171,41 zł / 1L

6999

1000ml

Anglia / smak:
jagoda jałowca,
skórka pomarańczowa i cytrynowa, nasiona
kolendry,
arcydzięgiel,
irys i lukrecja
alk: 40 % obj.

Anglia / smak: nuty
jałowca, sosnowych igieł, gorzkich
pomarańczy, skórki
cytrynowej i ziół
alk: 40 % obj.
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BEEFEATER GIN

BICKENS GIN

85,70 zł / 1L

69,99 zł / 1L

Pink gin and tonic

649

200ml

• 200 ml Fever-Tree Aromatic Tonic Water
• 40 ml mocno jałowcowego ginu
• Lód
• Odrobina soku pomarańczowego
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszek do
wina znaczną ilością lodu. Dodaj 40ml ginu
jałowcowego, a następnie uzupełnij
Fever-Tree Aromatic Tonic Water
i odrobiną soku pomarańczowego.
Udekoruj skórką pomarańczy.

649

200ml

Sloe gin and lemon tonic
• 200 ml Fever-Tree Lemon Tonic Water
• 40 ml Sloe Gin
• Lód
•Plasterek cytryny
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszek
do wina dużą ilością lodu. Dodaj
40ml ginu typu Sloe, a następnie
uzupełnij
Fever-Tree Lemon Tonic Water.

17

Gin and light tonic

649

200ml

• 200 ml Fever-Tree Refreshingly Light
Tonic Water
• 40 ml ginu premium
• Lód
• Zest z cytryny
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszekdo
wina dużą ilością lodu. Dodaj 40ml ginu
klasy premium, a następnie uzupełnij Fever-Tree Refreshingly Light Tonic Water.
Udekoruj skórką cytryny.

649

200ml

Gin and elderflower tonic
• 200 ml Fever-Tree Elderflower Tonic Water
• 40 ml kwiatowego ginu
• Lód
• Plasterek pomarańczy
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszek
do wina dużą ilością lodu. Dodaj
40ml kwiatowego ginu, a następnie
uzupełnij Fever-Tree Elderflower
Tonic Water. Udekoruj świeżym
plasterkiem pomarańczy.

18

Vodka and Tonic

649

200ml

• 200 ml Fever-Tree Mediterranean Tonic Water
• 40 ml wódki premium
• Lód
• Tymianek lub skórka z cytryny
Sposób podania:
Napełnij szklankę dużą ilością lodu. Dodaj
40ml ulubionej wódki klasy premium, a
następnie uzupełnij Fever-Tree Mediterranean Tonic Water. Udekoruj gałązką tymianku
lub skórką cytryny.

649

200ml

Gin and tonic
• 200 ml Fever-Tree Premium
Indian Tonic Water
• 40 ml London Dry gin
• Lód
• Twist z limonki
Sposób podania:
Napełnij szklankę lub duży kieliszekdo
wina dużą ilością lodu. Dodaj 40ml ginu
w stylu London Dry, a następnie uzupełnij
Fever-Tree Premium Indian Tonic Water.
Udekoruj skórką limonki.

19
19

Tequila
to wysokoprocentowy trunek rodem ze
słonecznego Meksyku! Powstaje głównie
w stanie Jalisco, leżącym na zachodnim
wybrzeżu kraju. Według oficjalnych przepisów tequila powinna zawierać 35–55%
alkoholu i zawierać minimum 51% destylatu z błękitnej agawy.
Na proces powstawania tequili składa
się kilka etapów. Kiedy agawy osiągną
dojrzałość, następuje zbiór. Cały proces
odbywa się ręcznie. Po przywiezieniu
do destylarni serca agaw muszą zostać

23999

700ml

20

pocięte na części, upieczone i zmielone.
W ten sposób powstaje słodki, mniej
lub bardziej gęsty syrop zwany miel de
agave, który następnie zostaje przepompowany do kadzi fermentacyjnych. Po
przeprowadzeniu fermentacji
i destylacji następuje dojrzewanie
w dębowych kadziach lub beczkach.
Produkcja tequili nadzorowana jest
przez rząd Meksyku i towarzyszą jej ścisłe
wytyczne zawarte w “Norma Oficial Mexicana” Jeśli jednak chcesz mieć pewność,
że pijesz oryginalną tequilę, sprawdź, czy
na butelce znajdują się napis
„Hecho en Mexico”.

21999

700ml

TEQUILA DON JULIO
REPOSADO 342,84 zł / 1L

TEQUILA DON JULIO
BLANCO 314,27 zł / 1L

Meksyk / smak: słodki, nieco korzenności,
dębiny, wanilia i cynamon
alk: 38 % obj.

Meksyk / smak: słodki,
z akcentami agawy i cytrusów
alk: 38 % obj.

20999

700ml

19999

700ml

Meksyk
smak: łagodny,
delikatny, akcenty
pieczonej agawy,
przypraw korzennych, owoców
suszonych, dębiny
alk: 41,50 % obj.

Meksyk
smak: nuty
pieczonej
agawy, owoców
egzotycznych,
odrobina wanilii
alk: 41,50 % obj.

TEQUILA SIERRA MILENARIO
BLANCO 299,99 zł / 1L

18999

700ml

Meksyk
smak: dębina, wanilia,
karmel, pomarańcze,
brzoskwinie, morele,
słoność, zielony pieprz,
wodorosty
alk: 38 % obj.

MEZCAL ZIGNUM
REPOSADO 271,41 zł / 1L

TEQUILA SIERRA MILENARIO
REPOSADO 285,70 zł / 1L

17999

700ml

Meksyk
smak: trawiaste,
cytrusowe, nuty zielonej agawy Espadín
alk: 38 % obj.

MEZCAL ZIGNUM
JOVEN 257,13 zł / 1L

21

8999

9999

700ml

700ml

Meksyk
smak: pieczona
agawa, nuty
alkoholowe,
czarny pieprz,
cytrusy, wanilia,
świeża trawa,
biały pieprz,
akcenty maślane
alk: 40 % obj.

ESPOLON BLANCO
TEQUILA 128,56 zł / 1L

8999

700ml

Meksyk
smak: agawa, grapefruit, nutki miodu
alk: 38 % obj.

JOSE CUERVO PLATA
TEQUILA 128,56 zł / 1L
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Meksyk
smak: pieczona
agawa, karmel,
wanilia, toffi,
czarny pieprz,
cytrusy i nuty
kwiatowe
alk: 40 % obj.

ESPOLON REPOSADO
TEQUILA 142,84 zł / 1L

8999

700ml

Meksyk
smak: pieczona
agawa, czarny
pieprz, dębina
alk: 38 % obj.

JOSE CUERVO REPOSADO
TEQUILA 128,56 zł / 1L

Olmeca

8999

Charakterystycznym elementem procesu
produkcji tequili Olmeca jest wykorzystanie
500-letniego, dwutonowego, ręcznie wykonanego kamienia Tahona, który służy do
miażdżenia agaw i wydobycia z nich soku.

700ml

Meksyk
smak: słodki,
czarny pieprz,
miód, cytrusy
alk: 38 % obj.

79

OLMECA ALTOS REPOSADO
(GOLD) 128,56 zł / 1L

99

700ml

17499

700ml

Meksyk
smak: agawa,
cytrusy, nieco
przypraw
korzennych
alk: 40 % obj.

Meksyk
smak: agawa,
pieprz czarny,
pieprz biały, dym
alk: 38 % obj.

OLMECA TEQUILA BLANCO

PATRON SILVER TEQUILA

114,27 zł / 1L

249,99 zł / 1L
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*ZESTAW SZKLANEK DOLICZONY DO ZAKUPU PROMOCYJNEGO ALKOHOLU W CENIE 1 GROSZ.
ILOŚĆ ZESTAWÓW SZKLANEK OGRANICZONA. PROMOCJA TRWA DO 31.08 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI W REGULAMINIE DOSTĘPNYM W SALONACH AL.CAPONE ORAZ NA STRONIE: WWW.ALEJACAPONE.PL

