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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny
podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego –
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych
przez nią konsultantów.
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1188%%..  OOppłłaattaa  1188%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż
ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..

II..
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną
„Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII..
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  ((nnaa  kkoonnttoo  ffiirrmmyy  MMuunnddiivviiee  ss..aa..
0077  11005500  11007700  11000000  00002222  11997700  66556677))  oorraazz  ddoołłąącczzyyłłyy  pprrzzeezz  ee--mmaaiill  lluubb  oossoobbiiśścciiee  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  ppeełłnnoolleettnniioośśccii
((uussttaawwaa  zz  ddnniiaa  2266  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  11998822  rr..  oo  wwyycchhoowwaanniiuu  ww  ttrrzzeeźźwwoośśccii  ii  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiuu  aallkkoohhoolliizzmmoowwii))..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze
zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:

– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu
Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),

– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.
IIIIII..

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest
w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możli-
wości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym. 
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie
Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym
ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a.  

0077  11005500  11007700  11000000  00002222  11997700  66556677..
IIVV..

1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu.
W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi
być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

Regulamin aukcji
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Winorośl była uprawiana we Francji już w czasach starożytnych, najpierw w regionie śródziemnomorskim, a później także

w głębi kraju. Liczne popularne obecnie na całym świecie odmiany (merlot, cabernet sauvignon, chardonnay, chenin

blanc) wywodzą się stąd. 

Dwie trzecie winnic jest obsadzone czerwonymi szczepami winorośli. Spośród nich najważniejsze to merlot, grena-

che, syrah, cabernet sauvignon, carignan, cabernet franc, pinot noir i gamay.

Najważniejszymi (pod względem powierzchni upraw) białymi odmianami były w 2010 roku ugni-blanc, chardonnay, sau-

vignon blanc, melon de bourgogne i sémillon, każda z nich uprawiana na ponad 10 000 ha. Pierwsza z nich ma mniej-

sze znaczenie w produkcji win stołowych, a częściej jest uprawiana w celu destylacji na koniak albo armaniak.

Najważniejsze regiony winiarskie leżą w południowej i środkowej części kraju:

• Bordeaux AOC – producent legendarnych win czerwonych i w niewielkiej ilości białych

• Burgundia (Bourgogne AOC) – znana z lekkich win czerwonych z odmiany pinot noir i białych 

z chardonnay (np. chablis)

• Langwedocja (Languedoc AOC)

• Dolina Rodanu (Côtes du Rhône AOC) – produkuje głównie krzepkie wina czerwone

• Szampania (Champagne AOC) – obok Alzacji najbardziej wysunięty na północ region winiarski Francji,

słynący z win musujących

• Alzacja (Alsace AOC) – granicząca z Niemcami i słynąca z produkcji win białych

• Dolina Loary (np. Vouvray AOC)

• Jura i Sabaudia

• Prowansja (np. Côtes de Provence AOC)

• Sud-Ouest (Południowy Zachód, np. Gaskonia).

WWiinnnniiccee  ffrraannccuusskkiiee



7

BBoorrddeeaauuxx
Château Vieux Maillet Pomerol 0,75L 14,5% rocznik 2009

2 butelki

1. Cena sprzedaży minimalnej: 770000  zzłł
Szacowana cena: 775500  ––  885500  zzłł

BBaarrwwaa:: głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami.
NNooss:: czarna porzeczka, wiśnia, lukrecja, a także aromaty dymne.
JJęęzzyykk:: wiśnia, dębowa beczka, czarna porzeczka, tytoń, dym, czarny pieprz oraz grzyby, dobrze zbalansowana
kwasowość mieszająca się z lekką pikanterią lukrecji.

Noty degustacyjne:

2 butelki wyjątkowego Château Vieux Maillet Pomerol z rocznika 2009
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BBoorrddeeaauuxx
Kolekcja win francuskich 

3 butelki

WW  sskkłłaadd  kkoolleekkccjjii  wwcchhooddzząą  33  wwyyjjąąttkkoowwee  wwiinnaa::

1 butelka Château Saint Bonnet Medoc 0,75L 13,5% rocznik 2009
1 butelka Château Fonbadet, a.o.c Pauillac Pierre Petrone 0,75L 13% rocznik 1983 
1 butelka Château du Moulin Rouge Haut-Medoc 0,75L 12,5% rocznik 1996

2. Cena sprzedaży minimalnej: 11220000  zzłł
Szacowana cena:11220000  ––  11440000  zzłł
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BBoorrddeeaauuxx
Kolekcja win francuskich

6 butelek

WW  sskkłłaadd  tteejj  wwyyjjąąttkkoowweejj  kkoolleekkccjjii  wwcchhooddzząą::

1 butelka Château Fonbadet Pauillac 0,75L 12,5% rocznik 2002
1 butelka Château Villa Bel Air Graves 0,75L 13% rocznik 2006
1 butelka Château Haut Mazeris Fronsac 0,75L 12,5% rocznik 1983
1 butelka Château Tour Prignac Médoc 0,75L 12% rocznik 1986
1 butelka Château Cantenac Sudre 0,75L 11% rocznik 1982
1 butelka Vieux Château Landon Cyril Gillet Médoc 0,75L 13% rocznik 2006

3. Cena sprzedaży minimalnej: 660000  zzłł
Szacowana cena:660000  ––  880000  zzłł



10

BBoorrddeeaauuxx
Château Blagnac Haut Medoc

0,75L 12,5% rocznik 1988

Château Blagnac rocznik 1988 to wytrawne wino, o
mocno rubinowym kolorze. Ma piękny złożony aromat
zdominowany przez czarne i czerwone owoce. 

5. Cena sprzedaży minimalnej: 115500  zzłł
Szacowana cena:225500  ––  228800  zzłł

BBoorrddeeaauuxx
Château Labegorce-Zede Mar-

gaux 0,75L 13% rocznik 1983

Château Patache d’aux
Medoc Cru Bourgeois 0,75L

13% rocznik 2001

Chatea Labegorce-Zede, 1983
Château Labegorce to bordoska posiadłość winiarska w
apelacji Margaux. Znajduje się na płaskowyżu na północ
od miasta, po drugiej stronie drogi od Château Lascom-
bes, i produkuje mieszankę zdominowaną przez Caber-
net Sauvignon.
Château Patache d’aux Cru Bourgeois 2001
To trzydziestoletnia winnica, która awansowała do sta-
tusu Cru Bourgeois Supérieur w 2003 roku w rewizji kla-
syfikacji z 1932 roku. W 2016 roku Patache d'Aux zostało
kupione przez Antoine'a Moueix.
Wino to starzeje się w sposób godny podziwu. Trady-
cyjna winifikacja nadaje winom Château Patache d'Aux
ich charakterystyczne cechy: głęboki rubinowy kolor oraz
potężne, ale dobrze integrowane taniny, typowe dla win
o dobrej zdolności do starzenia się. 

4. Cena sprzedaży minimalnej: 225500  zzłł
Szacowana cena:225500  ––  335500  zzłł
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BBoorrddeeaauuxx
Château de Camensac 
Haut-Medoc Grand Cru

Classe 
0,75L 12% rocznik 1982

2 butelki 

Château de Camensac to winiarnia w apelacji Haut-
Médoc w regionie Bordeaux we Francji. Château de Ca-
mensac to także nazwa czerwonego wina
produkowanego przez tę winiarnię. Wino produkowane
tutaj zostało sklasyfikowane jako jedno z osiemnastu
Cinquièmes Crus w oficjalnej klasyfikacji win Bordeaux
z 1855 r.

22  bbuutteellkkii  wwyyjjąąttkkoowweeggoo  HHaauutt  MMeeddoocc  GGrraanndd  CCrruu  CCllaasssséé
zz  rroocczznniikkaa  11998822..

7. Cena sprzedaży minimalnej: 440000  zzłł
Szacowana cena:442200  ––  444400  zzłł

BBoorrddeeaauuxx
Château Peyrabon Haut

Medoc
0,75L 12% rocznik 1992

Château Peyrabon to producent win Cru Bourgeois na
Lewym Brzegu Bordeaux. Co niezwykłe, posiada winnice
zarówno w Haut-Médoc jak i Pauillac. Trio czerwonych
win powstaje z Cabernet Sauvignon wspieranego przez
Merlot, Petit Verdot i Cabernet Franc.
W strefie Haut-Médoc znajduje się 37 hektarów winnic.
Chateau znajduje się tutaj, w pobliżu Labrousse na pół-
noc od drogi z Artigues. Produkowane są tu dwa czer-
wone wina Haut-Médoc: Château Peyrabon i drugie wino
z posiadłości, Château Pierbone.
Dominujące w château wino Cabernet Sauvignon doj-
rzewa w nowych beczkach z francuskiego dębu przez
około 14 miesięcy przed butelkowaniem. Rocznie pro-
dukuje się około 35 000 skrzynek Château Peyrabon.
Château Peyrabon powstaje z siedmiu hektarów winoro-
śli zasadzonych kilka kilometrów dalej w Pauillac. Rocz-
nie produkuje się tu około 3000 skrzynek.
Posiadłość ma historię sięgającą XVIII wieku z zamkiem
zbudowanym w 1766 roku.

6. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 330000  ––  440000  zzłł
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LLaannggwweeddooccjjaa
Mas de Daumas Gassac 0,75L 12,5% rocznik 2005

6 butelek

To rubinowo czerwone wino ma własną niepowtarzalną finezję, jest przyjazne i eleganckie, miękkie, owocowe 
i apetycznie zaokrąglone. Ten niezwykle przyjemny i uwodzicielski rocznik 2005 został zaprojektowany tak, aby
przekonać nas swoją sympatią, a nie zrobić na nas wrażenie, a jednak jest naprawdę świetny. 

Szczepy winorośli: 63.1% Cabernet Sauvignon, 7.9% Cabernet Franc, 7.3% Merlot, 5.2% Syrah, 3.7% Pinot noir,
3.3% Malbec, 1.6% Tannat.

66  bbuutteelleekk  wwyyjjąąttkkoowweeggoo  MMaass  ddee  DDaauummaass  GGaassssaacc  zz  rroocczznniikkaa  22000055

8. Cena sprzedaży minimalnej: 11660000  zzłł
Szacowana cena: 11770000  ––  22000000  zzłł
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LLaannggwweeddooccjjaa
Mas de Daumas Gassac 0,75L 13,5% rocznik 2010

6 butelek

9. Cena sprzedaży minimalnej: 11880000  zzłł
Szacowana cena: 11880000  ––  22220000  zzłł

BBaarrwwaa:: Głęboka, intensywna czerwień.
NNooss:: Intensywny aromat dojrzałych czarnych owoców poparty przyprawą i subtelnym dębem.
JJęęzzyykk:: Jedwabiste, pełne podniebienie eksponujące owoc z wyrafinowanymi taninami i obfitym nadzieniem

Szczepy winorośli: 70% Cabernet Sauvignon, 6.2% Cabernet Franc, 5.3% Merlot, 3.6% Pinot noir, 3.2% Tannat,
2% Malbec.

Noty degustacyjne:

66  bbuutteelleekk  wwyyjjąąttkkoowweeggoo  MMaass  ddee  DDaauummaass  GGaassssaacc  zz  rroocczznniikkaa  22001100



BBuurrgguunnddiiaa
Côte de Beaune les Pierres Blanches 0,75L 12,5% rocznik 2008

&
Vougeot 1 cru le Clos Blanc de Vougeot 0,75L 13% rocznik 2007

Domaine de la Vougeraie powstała poprzez połączenie winnic rodziny Boisset i innych posiadłości winiarskich
nabytych na przestrzeni lat. Pierwsza z winnic powstała na pierwszej działce, Les Evocelles, w miejscowości
Gevrey-Chambertin.

Ponad 20 lat później przyszedł drugi etap, z dodaniem więcej winnic, w tym pierwsze przyczółki na Côte de Beaune.
W1996 roku winnice, które dzisiaj stanowią trzecią część posiadłości Nathalie & Jean-Charles Boisset na Côte de
Beaune zostały nabyte. Po tym nastąpił zakup Le Clos Blanc, który produkuje słynny złoty nektar.

22  bbuutteellkkii

10. Cena sprzedaży minimalnej: 335500  zzłł
Szacowana cena: 440000  ––  550000  zzłł
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BBuurrgguunnddiiaa
Bourgogne Mont Avril Côte
Chalonnaise 0,75L 13%

rocznik 1990

Bourgogne Côte Chalonnaise to regionalna apelacja
obejmująca czerwone, białe i różowe wina z 44 gmin
podregionu winiarskiego Côte Chalonnaise w południo-
wej Burgundii. Stosuje się tu szczepy Pinot Noir (do win
czerwonych; większość produkcji) i Chardonnay (do win
białych). Niewielka ilość Pinot Gris może być użyta w wi-
nach różowych.
Wina produkowane są zgodnie z warunkami szerszej
apelacji Bourgogne. Strefa winnic rozciąga się od Mon-
tagny na południu aż do Chagny na północy. Ten ostatni
leży w niewielkiej odległości od Chassagne-Montrachet
i Santenay na południowym krańcu Côte d'Or.
Choć terytorium to jest duże, wiele z winnic w jego ob-
rębie jest przeznaczonych do innych apelacji. W 2018
roku około 368 hektarów (909 akrów) winorośli zostało
zarejestrowanych jako źródło czerwonych i różowych win
Bourgogne Côte Chalonnaise. 166ha (410 akrów) odno-
towano w przypadku winogron białych.

12. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 330000  ––  337700  zzłł

BBuurrgguunnddiiaa
Pommard Clos Blanc 0,75L

13,5% rocznik 2012
3 butelki

11. Cena sprzedaży minimalnej: 11220000  zzłł
Szacowana cena: 11330000  ––  11440000  zzłł

NNooss:: czerwone owoce, ziemistość, grzyby, świeża
skóra.
JJęęzzyykk:: bogaty, wypełniający, pokrywający się z nosem,
wyczuwalne jest drewno cedrowe oraz mięta, wysoka
kwasowość.
FFiinniisszz:: średni do długiego ze średnią ilością tamin.

Noty degustacyjne:

33  bbuutteellkkii  wwyyjjąąttkkoowweeggoo  PPoommaarrdd  CCllooss  BBllaanncc  zz  rroocczznniikkaa
22001122

15
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DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Clos de L'oratoire des Papes 13% 

rocznik 1997 D-magnum (3L)

Châteauneuf-du-Pape to historyczna miejscowość położona pomiędzy miastami Orange i Avignon, w południowej
części Doliny Rodanu we Francji. Słynie z potężnych, pełnych czerwonych win, produkowanych głównie z klasycz-
nego trio winogron południowego Rodanu: Grenache, Syrah i Mourvèdre.
Te trzy odmiany leżą u podstaw zdecydowanej większości czerwonych win z tej apelacji. Jednak w sumie osiemna-
ście czerwonych i białych odmian winogron jest zatwierdzonych do użytku.

Nazwa apelacji oznacza „nowy zamek papieża“. Odnosi się to do początku 14 wieku, kiedy Avignon został wybrany
jako nowy dom dla dworu papieża. Urzędującym papieżem w tym czasie był Klemens V, którego imię widnieje rów-
nież w starożytnym i prestiżowym Château Pape Clément w Graves.
Nazwa może być zanurzona w historii, ale jako tytuł wina jest prestiżowa od mniej niż wieku. Aż do początku XX wieku
wina z tego miasta były nieokreślone i zgrupowane razem z innymi z okolic Awinionu.
Wszystko zmieniło się w latach 20-tych XX wieku, kiedy to właściciel Château Fortia, baron Le Roy opracował
zestaw warunków produkcji wina ukierunkowanych na jakość. Dokument ten stał się prekursorem słynnego fran-
cuskiego systemu appellation.

Oficjalny tytuł został ogłoszony w czerwcu 1929 roku. To był jeden z pierwszych w kraju, i pozostaje jednym z naj-
bardziej prestiżowych nawet dzisiaj. Trzynaście odmian winogron zostało zatwierdzonych do produkcji po ustano-
wieni u appellation. Po przeglądzie w 2009 roku, osiemnaście odmian jest teraz dopuszczalnych. 

13. Cena sprzedaży minimalnej: 990000  zzłł
Szacowana cena: 11110000  ––  11220000  zzłł
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DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Côte Rôtie Grande Reserve
0,75L 12,5% rocznik 2011

Côte Rôtie jest to czerwone, wytrawne wino gronowe.
Produkowane jest ze specjalnie wyselekcjonowanych
gron Syrah w winnicy Louis Bernard. Wino pachnie
czarnymi porzeczkami, smażoną konfiturą i wanilią.
W ustach eleganckie, doskonale zbalansowane pod
względem ilości tamin. Starzone w dębowych becz-
kach. Polecane do czerwonych mięs, serów i przysta-
wek. Najlepiej smakuje podawane w temperaturze
16-18 stopni. 

15. Cena sprzedaży minimalnej: 119900  zzłł
Szacowana cena: 228800  ––  229900  zzłł

DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Domaine Mathieu Châteauneuf du
Pape 0,75L 14,5% rocznik 1989

W XIV wieku papieże zbudowali rezydencję w Château-
neuf, z dala od dramatu dworu Awiniońskiego. Papież Jan
XXII zbudował fortecę, po której dziś pozostały tylko ruiny.
Otoczony winoroślami Châteauneuf, zamienił się w win-
nicę. W następnych stuleciach nastąpiło wzmocnienie pa-
pieskiej uprawy winorośli, a w 1929 r. Oficjalnie wyłoniono
Châteauneuf-du-Pape AOC. Apelacja cieszy się różno-
rodnością gleb i gruntów, na którą składają się rozłożone
na schodach płaskowyże i tarasy, których jedną z cha-
rakterystycznych cech geologicznych jest obecność du-
żych, gładkich kamyczków, które zatrzymują ciepło słońca
w ciągu dnia i uwalniają je w nocy. Zjawisko to zapewnia
winogronom osiągnięcie wysokiego etapu dojrzałości.
Apelacja wyróżnia się również połączeniem trzynastu od-
mian winorośli. Oprócz tradycyjnego Grenache, rośnie
udział Syrah i Mourvèdre, z których oba wytwarzają zło-
żone aromaty czerwonych owoców, drewna i delikatnej
skóry. Ich intensywny kolor może się zmieniać od odcie-
nia granatu fioletowego w młodych winach do bogatego
rubinowego koloru po osiągnięciu pełnej dojrzałości.
Domaine Mathieu Châteauneuf du Pape to wytrawne
wino o intensywnym rubinowym kolorze. Zostało rozlane
w 1989 roku. Jest to wino strukturyzowane o mocnym i
złożonym aromacie, zawierającym dojrzałe owoce, grzyby,
trufle, runo leśne i przyprawione, dzikie, zwierzęce nuty.
Wina czerwone Châteauneuf-du-Pape rozwijają się i osią-
gają pełny potencjał między trzecim a piątym rokiem le-
żakowania, ale ich potencjał dojrzewania może sięgać
nawet dziesięciu lat i więcej, w zależności od danych rocz-
ników i warunków przechowywania. 

14. Cena sprzedaży minimalnej: 332200  zzłł
Szacowana cena: 332200  ––  440000  zzłł
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DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Domaine Pochon Crozes 
Hermitage 0,75L 12,5% 

rocznik 1990

Rodan Północny zaczyna się na południe od Vienne i roz-
ciąga aż do Valence, gdzie produkuje się wina czerwone
głównie ze szczepu odmiany Syrah. Północno-rodańskie
apelacje Hermitage, Côte Rôtie i Cornas są treściwe
i mają fantastyczny potencjał starzenia, podczas gdy lżej-
sze, Crozes Hermitage i Saint Joseph mogą stanowić
tańsze alternatywy. Trzy szczepy winorośli, Viognier
(zwłaszcza w Condrieu i Château Grillet), Marsanne i Ro-
ussanne, są używane do produkcji białych win, które
tutaj, podobnie jak wina czerwone mogą być bogate
i pełne.

16. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 335500  ––  440000  zzłł

DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Domaine Pochon Crozes 
Hermitage 0,75L 12,5% 

rocznik 1993

Rodan Północny zaczyna się na południe
od Vienne i rozciąga aż do Valence, gdzie produkuje
się wina czerwone głównie ze szczepu odmiany Syrah.
Północno-rodańskie apelacje Hermitage, Côte Rôtie
i Cornas są treściwe i mają fantastyczny potencjał sta-
rzenia, podczas gdy lżejsze, Crozes Hermitage i Saint
Joseph mogą stanowić tańsze alternatywy. Trzy
szczepy winorośli, Viognier (zwłaszcza w Condrieu
i Château Grillet), Marsanne i Roussanne, są używane
do produkcji białych win, które tutaj, podobnie jak wina
czerwone mogą być bogate i pełne.

17. Cena sprzedaży minimalnej: 332200  zzłł
Szacowana cena: 337700  ––  445500  zzłł
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SSaaiinntt  MMoonntt
Saint Mont Vinges 

Prephylloxeriques Rouge Bottle
0,75L 13,5% rocznik 2014

butelka nr 14 z 1500

Saint-Mont to apelacja dla win, które są produkowane w
obszarze wzdłuż rzeki Adour w departamencie Gers w re-
gionie winiarskim południowo-zachodniej Francji. Czerwone
wina z Saint-Mont są produkowane głównie z Tannat zmie-
szanego z Cabernet Franc i Fer Servadou.
Wino produkowano w rejonie Saint-Mont od średniowiecza
- jego rozkwit na tym obszarze przypisuje się na ogół zało-
żeniu opactwa Saint-Mont w 1050 roku. Podczas gdy
ogólna powierzchnia winnic znacznie zmniejszyła się z po-
wodu filoksery pod koniec lat 1900, a później z powodu
spadku spożycia Armagnac, to właśnie ten ostatni czynnik
utorował drogę do rozwoju produkcji wina spokojnego
w regionie.
Producenci z Saint-Mont utworzyli swój własny „syndicat“,
lub związek, w 1957 roku i nie było aż do 1977 roku, że
organ złożył petycję do rządu o przyznanie statusu VDQS.
To było ostatecznie przyznane 1981 i został następnie na-
zwany Côtes de Saint-Mont. Wina te zostały podniesione
do statusu AOC w 2011 roku.

19. Cena sprzedaży minimalnej: 224400  zzłł
Szacowana cena: 224400  ––  227700  zzłł

DDoolliinnaa  RRooddaannuu
Louis Bernard Hermitage
0,75L 13% rocznik 2011

Hermitage jest to wino gronowe, czerwone i wy-
trawne. Produkowane jest ze specjalnie wyselekcjo-
nowanych gron Syrah w winnicy Louis Bernard. Wino
pachnie czarnymi porzeczkami, smażoną konfiturą i
wanilią. W ustach eleganckie, doskonale zbalanso-
wane pod względem ilości tamin. Starzone w dębo-
wych beczkach. Polecane do czerwonych mięs,
serów i przystawek. Najlepiej smakuje podawane w
temperaturze 16-18 stopni. 

18. Cena sprzedaży minimalnej: 225500  zzłł
Szacowana cena: 226600  ––  227700  zzłł
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Włochy są jednym z najstarszych regionów uprawy winorośli na świecie. Początkowo na terenie dzisiejszych Włoch

uprawiali je Etruskowie i Grecy. Potem produkcja wina rozwijała się w starożytnym Rzymie.

Włochy konkurują z Francją i Hiszpanią o status największego producenta wina na świecie. W zależności od warunków

pogodowych produkcja jest nieznacznie większa lub mniejsza niż produkcja wina we Francj. Ponad milion winnic wy-

twarza ok. 15% światowej produkcji wina. 

Takie rodzaje win, jak: chianti, marsala czy bardolino zyskały popularność na całym świecie.

Najczęściej uprawianymi we Włoszech odmianami winorośli są (w kolejności): sangiovese (ponad 10% upraw), catarratto

bianco, trebbiano toscano, montepulciano, barbera, merlot, trebbiano romagnolo, negroamaro, moscato bianco,

chardonnay, garganega, nero d'avola. W przeciwieństwie do rodzimych szczepów powierzchnia upraw chardonnay

wzrosła pomiędzy 1990 a 2000 rokiem niemal dwukrotnie.

WWiinnaa  wwłłoosskkiiee



PPIIeemmoonntt
Langhe Gaja Sperss 

0,75L 14% rocznik 2000

Winnica Gaja została założona w 1859 roku przez Giovanniego Gaję, który w XVII wieku przybył z Hiszpanii. Rodzina
Gaja otworzyła tawernę w Barbaresco, serwując swoje wina do potraw. Pod koniec XIX wieku wina Gaja były butel-
kowane i dostarczane do armii włoskiej w Abisynii. Dopiero w 1937 roku Giovanni Gaja, wnuk założyciela, jako pierw-
szy umieścił nazwisko Gaja dużymi czerwonymi literami na etykietach swoich butelek. I tak powstały butelki świetnego
wina, które znamy dzisiaj. To konkretne wino powstaje dopiero od 1988r. gdy Gaja kupił winnicę Piemontese. Cały
zakup spowodowany był decyzją o produkcji wyłącznie z winnic należących do posiadłości. Nazwa oznacza „nostalgię”,
co wskazuje na tęsknotę za czasami produkcji innego wina, Barolo.

Jest to mocne, gęste i złożone czerwone wino, wyprodukowane w 100% z odmiany Nebbiolo. Podczas degustacji
można wyczuć głębokie aromaty czarnej wiśni, smoły, trufli, rabarbaru i lukrecji. Nasze podniebienie jest natomiast
przepełnione nutami ciemnych owoców, grillowanych ziół, czarnej porzeczki i dymu. Wspaniałe wewnętrzne perfumy
i długie, intensywne wykończenie są dopełnieniem wyjątkowego smaku tego wina. Specyficznego koloru, gęstości
a także smaku wino nabrało poprzez 30 miesięczne leżakowanie w dębowych beczkach.

20. Cena sprzedaży minimalnej: 660000  zzłł
Szacowana cena: 770000  ––  880000  zzłł
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To obok Piemontu druga z najjaśniejszych gwiazd winiarskiej Italii. Region rozciąga się wzdłuż zachodniego wybrzeża pół-

wyspu od wschodu osłonięty pasmem Apeninów, a od zachodu oblany wodami Morza Tyrreńskiego. Region dzieli się

na 3 części: górzyste Chianti, południową Toskanię oraz morskie wybrzeże.

Dominującą w Toskanii odmianą jest sangiovese, charakteryzujące się wysokim poziomem tanin i kwasowości. Ten

późno dojrzewający szczep potrzebuje ciepłego klimatu. Wino z sangiovese ma aromaty czerwony wiśni, śliwek i su-

szonych owoców. Zwykle dojrzewa w beczce dla złagodzenia tanin i nabycia korzennych aromatów.

Chianti jest najbardziej znanym winiarskim subregionem Toskanii. Obszar znajduje się w trójkącie wyznaczonym przez

Pizę, Florencję i Sienę. W tym rejonie wyróżniamy dwie osobne DOCG – Chianti oraz Chianti Classico. Pierwsza obej-

muje osiem apelacji, które noszą w nazwie określenie chianti. Wina wytwarzane na tym obszarze nie muszą mieć po-

danego na etykiecie dokładnego miejsca pochodzenia (gminy). We wszystkich apelacjach odmiana sangiovese musi

stanowić min. 80% kupażu.

Drugie DOCG Chianti Classico obejmuje gminy Radda, Gaiole, Castellina i miasteczko Greve. Około 90 producentów

zrzeszonych jest w organizacji Consorzio Chainti Classico, a ich symbolem jest czarny kogut w kółku widniejący na

szyjce butelki. Wina z Chianti Classico mają zdecydowanie większy prestiż i wyższą cenę, niż ich bracia zza miedzy.

Winnice położone są tu na większych wysokościach, co spowalnia dojrzewanie owoców, dając im w rezultacie lepszą

kwasowość i więcej ziołowych aromatów. Każde wino musi dojrzewać w beczce przez 12 miesięcy, a klasa Chianti Clas-

sico Riserva DOCG wymaga 24 miesięcy starzenia, z czego 3 wino musi spędzić w butelce. Najwyższą kategorią jest

Gran Selezzione. Aby wino znalazło się w tej klasie, owoce muszą pochodzić z jednej winnicy, a starzenie musi trwać aż

30 miesięcy.

TToosskkaanniiaa
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TToosskkaanniiaa
Sassicaia Bolgheri Tuscany

Italy 0,75L 14% 
rocznik 2009

Wino Sassicaia rocznik 2009 uważany jest za najlepszy
rocznik pierwszej dekady tysiąclecia. Kolor jest inten-
sywny, ciemno-rubinowy z prawie niebieskimi refleksami.
W smaku jest eleganckie i pełne, pojawiają się nuty pi-
kanterii z nutami chinowca, po których następują czarne
porzeczki, jagody oraz akcenty mentolowe. W ustach po-
czuć można również zbalansowane gęste i słodkie taniny.

21. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 660000  ––  880000  zzłł

TToosskkaanniiaa
Carlum Toscana Indicazione

Geografica Tipica 0,75l 13,5%
rocznik 2010

Nazwa wina „Carlum“ nawiązuje do imienia papieża Woj-
tyły. 16 października 1978 roku, kardynał Pericle Fellici
ogłaszając światu wybór kardynała Karola Wojtyły na pa-
pieża powiedział przez pomyłkę „Carlum“ zamiast „Carolum“.
Ta limitowana wersja wina ma być gestem wdzięczności
winiarzy z włoskiego regionu Brunello di Montalcino
wobec miasta, z którego pochodził papież Polak.

Wino Carlum zostało stworzone dla uczczenia wyjątko-
wego miasta Wadowice. Wino powstaje w  toskańskiej,
historycznej posiadłości Villa a Tolli, w sąsiedztwie
opactwa Santi' Antimo.

Jest to wino czerwone, wytrawne w intensywnym
wiśniowo-rubinowym kolorze. W nosie można poczuć
przyjemny i jednocześnie intensywny zapach dojrzałych
owoców, z wyraźną nutą czereśni. Wino to jest miękkie
i eleganckie w smaku. Zostało stworzone z niepowta-
rzalnej kompozycji wina Carlum oraz zestawione z naj-
lepszymi gronami szczepu Sangiovese i Ciliegiolo.

22. Cena sprzedaży minimalnej: 112200  zzłł
Szacowana cena: 114400  ––  116600  zzłł



Mało jest takich miejsc na świecie, gdzie wszystko pachnie starożytną historią. Na stosunkowo ograniczonym
terytorium, podczas siedmiu tysięcy lat, nakładały się na siebie ruiny wielu kultur i cywilizacji. Liban – jego historia
pachnie winem.

Wino uprawiano tu od czasów biblijnych, a może nawet i wcześniej. Ale dziś, jest to rzecz jeszcze bardziej ryzy-
kowna niż dwa tysiące lat temu. Do tego stopnia, że centrale miejscowych firm znajdują się często poza krajem
(Londyn), a dojrzewające wino szybko jest eksportowane. Corocznie ginie wielu pracowników winnic, od ostrzałów,
lub od nieszcześliwego wjechania na miny. Najbardziej niespokojny obszar to Dolina Bika, a jest to rejon wprost
wymarzony do uprawy winnej latorośli. Niemal połowa mieszkańców kraju to chrześcijanie i to w ich rękach – rzecz
jasna – znajduje się przemysł winiarski. Wielowiekowe wpływy francuskie spowodowały, że głównymi odmianami są
te z południa Francji, a wina powstawały zwyczajowo jako cuvée. Ale dziś stopniowo odchodzi się od tych szczepów
i mieszanek – ziemia i klimat są tak sprzyjające, że nic nie stoi na przeszkodzie, by robić tu wyśmienite wina
czerowne z  odmiany cabernet sauvignon czy białe chardonnay.

WWiinnaa  lliibbaańńsskkiiee
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Libańskie obszary winnic

Północ

BBaattoorruunn

Adyar
Atibaia
Batroun Mountains
Château Aurora
Château Sanctus
Clos du Phoenix
Coteaux de Botrys
Ixsir

ZZaacchhooddnniiaa  BBeekkaaaa  

Cave Kouroum
Château Heritage
Château Ka
Château Kefraya
Château Marsyas
Château Qanafar
Château St Thomas

Dolina Bekaa

ŚŚrrooddkkoowwaa  BBeekkaaaa  

Château Barka
Château Khoury
Château Ksara
Château Nakad
Coteaux du Liban
Domaine de Baal
Domaine des Tourelles
Domaine Kortbawi
Domaine Wardy

Góry Libanu

BBaaaabbddaa--AAlleeyy

Château Belle-vue
Clos de Cana

KKeesseerrwwaann

Château Fakra
Château Musar

MMeettnn

Adonis
Adyar
Cave du Monastere St-Jean
Château Oumsiyat

CChhoouuff

Adyar
Château Florentine

Południe

JJeezzzziinnee

Karam Winery
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DDoolliinnaa  BBeekkaaaa
Les Emirs 0,75L 14% 

rocznik 2011
6 butelek

Chateau St. Thomas, rozciągająca się nad Doliną Bekka,
to niezwykle położona winnica na wysokości 1000 m
n.p.m. po wschodniej stronie gór Libanu. Liban jest jedną
z najstarszych cywilizacji produkujących wina na świecie,
tradycja produkcji wina w tym regionie świata sięga aż
6000 lat  wstecz.

Les Emirs 2011 to czerwone wino gronowe wytrawne.
Wino posiada rubinowy kolor, owocowe i pikantne aro-
maty z nutami cedru. Dojrzewa przez 12 miesięcy w dę-
bowych beczkach, wspaniale smakuje z serami i
grillowanym mięsem. Najlepiej smakuje podawane w
temperaturze 16-18 stopni. Do wytworzenia wina o ta-
kich aromatach, wymagane było połączenie szczepów:
Cabernet Sauvignon, Syrah i Grenach.

66  sszzttuukk  wwyyjjąąttkkoowweeggoo  wwiinnaa  lliibbaańńsskkiieeggoo

23. Cena sprzedaży minimalnej: 440000  zzłł  //  66  sszztt..
Szacowana cena: 448800  ––  660000  zzłł  //  66  sszztt..

DDoolliinnaa  BBeekkaaaa
Private Selection Red 

Domaine Wardy 0,75L 15%
rocznik 2007

Private Selection Red 2007 jest to mieszanka szczepów:
Shiraz i Cabernet Sauvignon, która leżakuje w nowych
beczkach z francuskiego dębu przez 14 miesięcy. Jest
to niefiltrowane czerwone wino, które ma wyrazisty
pikantny zapach z nutą goździków oraz wykwintny
smak czerwonych owoców i przypraw z karmelizowa-
nym wykończeniem. Private Selection Red 2007 jest
doskonały do   każdego czerwonego mięsa. Najlepiej go
podawać w temperaturze pokojowej.

24. Cena sprzedaży minimalnej: 114400  zzłł
Szacowana cena: 119900  ––  330000  zzłł
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OObbsszzaarryy  wwiinnnniicc  RReeppuubblliikkii  PPoołłuuddnniioowweejj  AAffrryykkii
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TTyyggeerrbbeerrgg
Havana Hills Du Plessis Shiraz 

0,75L 14,5% rocznik 2002

Havana Hills jest położone na wzgórzu, około 18 km na pół-
noc od Kapsztadu. Oszałamiające południowe stoki są stale
chłodzone przez wpływ zimnego prądu Benguelskiego.
W połączeniu z tym starożytne gleby łupkowe tworzą
idealne środowisko do zakorzenienia się winorośli i oliwek.
Tutaj wszystkie klasyczne szlachetne odmiany są uprawiane
z  najwyższą starannością i uwagą. Do nawożenia używany
jest wyłącznie naturalny kompost organiczny.
Piwnica jest nowoczesna i wyposażona w najnowocześ-
niejszy sprzęt zapewniający higienę i ścisłą kontrolę jakości.
Utrzymywane są jednak znane od dawna tradycyjne me-
tody leżakowania w dębowych beczkach, aby zapewnić
koneserowi ponadczasowe piękno, jakim jest Havana Hills,
dzięki delikatnym smakom i głębokiemu nasyceniu w
ustach. Winnica ma prawie 300 hektarów, 65 hektarów jest
obsadzonych czerwonymi i  białymi odmianami winogron,
a 20 hektarów oliwkami.
Du Plessis to czerwone wino wytrawne pochodzące z winnicy
Havana Hills położonej w RPA w regionie nadmorskim. Twór-
cami tego niesamowitego wina są Nico Vermeulen oraz
Joseph Gertse. Jest ono mieszanką trzech szczepów wino-
gron: Cabernet Sauvignon w 55%, Merlot w 46% oraz
Cabernet Franc w 9%. Jest ono strukturalne i pełne w smaku,
podczas degustacji ujawniają się nuty dojrzałych owoców z
dziczyzną, pikanterii oraz dymu drzewnego. Zostało rozlane w
2002 roku z mocą 14,2% (ABV).

25. Cena sprzedaży minimalnej: 115500  zzłł  
Szacowana cena: 115500  ––  220000  zzłł

WWeesstteerrnn  CCaappee
Kobus du Plessis

0,75L 14% rocznik 2003

Za każdym wielkim osiągnięciem stoi zazwyczaj osoba
o wyjątkowo jasnej wizji. To wspaniałe, znakomicie
zbalansowane wino nosi piętno takiej właśnie osoby.
Śmiałe i wyraziste, a jednocześnie wyrafinowane i  ele-
ganckie, odzwierciedla niezłomne zaangażowanie Ko-
busa du Plessis w łączenie witalności nowego świata
z  klasycznymi cechami wina. klasycznym francuskim
stylem.

26. Cena sprzedaży minimalnej: 220000  zzłł
Szacowana cena: 220000  ––  225500  zzłł
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WWiinnaa  mmoołłddaawwsskkiiee

Historia upraw winorośli jest bardzo długa i tonie w mrokach dziejów. Początki nowoczesnego winiarstwo mołdaw-
skiego sięgają początku XIX wieku, gdy kraj stał się częścią imperium rosyjskiego. Winiarze dostawali wsparcie od
władz na zakładanie nowych winnic i w połowie wieku Besarabia stała się największym producentem wina w całym
imperium. W tym okresie masowo nasadzano odmiany międzynarodowe (głównie francuskie), spychając szczepy au-
tochtoniczne na margines. Tak było również w czasach Związku Radzieckiego, gdy ta mała republika zaspakajała 1/5
zapotrzebowania na wino całego ZSRR. W roku 1984 areał winnic wynosił 258 tys ha, co stanowiłoby 8% dzisiej-
szych winogradów na całym świecie.
W roku 1991 kraj uzyskał niepodległość i w następnych latach jego relacje polityczne z Rosją, największym konsu-
mentem mołdawskiego wina, zaczęły się psuć. Ostatecznie w roku 2006 Rosja ogłosiła embargo na zakup wina z
Mołdawii. Rząd oraz producenci musieli zacząć szukać nowych rynków zbytu i dramatycznie podnieść jakość pro-
duktów. Pomogła w tym Unia Europejska, rząd USA oraz zagraniczni inwestorzy. Dziś na terenie kraju działa ponad
140 prężnych i bardzo nowoczesnych winiarni, zorientowanych na eksport na rynki zachodnie. Powoli podnosi się
poziom produkcji dużych firm państwowych.

Regiony i odmiany
Mołdawia winiarsko dzieli się na 4 regiony: Codru, centralny region wokół Kiszyniowa, Ştefan Vodă na południowym
zachodzie, Valul lui Traian na południu oraz Balti na północnym zachodzie. Około 2/3 upraw stanowią odmiany mię-
dzynarodowe, zaś lokalne ok 10%. W tutejszych winnicach królują caberent sauvignon oraz merlot. Robi się z nich
zarówno wina jednoodmianowe, jak i kupażowane. Z odmian lokalnych z trudem przebijają się znane też w Rumu-
nii wina z odmian fetească alba i fetească regala. Bardzo rzadkie są zaś wina robione z fetească regală i rara neagră.
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CCrriiccoovvaa
Codru Vin De Vinoteca (Moldova) 0,7L 12,5% 

rocznik 1988

Nieduża miejscowość Cricova położona jest w bliskim sąsiedztwie Kiszyniowa. To tutaj powstaje wino Codru. Znaj-
duje się tu najsłynniejsza, mołdawska winnica. Mieści się ona w dawnych tunelach, które powstały w wyniku inten-
sywnego wydobycia wapienia. W podziemiach tych, przez cały rok, panuje idealna temperatura, oraz wilgotność,
które sprzyjają dojrzewaniu i przechowywaniu wina. W sumie znajduje się tu ponad 120 km tuneli. 
W efekcie jest to druga pod względem wielkości winnica na świecie. Cricova to prawdziwe podziemne miasto, w któ-
rym ulice zostały nazwane na cześć różnych szczepów wina. Jedną z atrakcji jest narodowa kolekcja “oenotheque”,
która liczy ponad 1 mln butelek wina oraz innych alkoholi. Ze względu na idealne warunki, które panują pod ziemią,
przechowuje tu również swoje wina wiele osobistości z całego świata. Częścią każdej wycieczki jest też oczywiście
degustacja, do której przygotowane są specjalne sale.

27. Cena sprzedaży minimalnej: 115500  zzłł
Szacowana cena: 115500  ––  222200  zzłł
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Tommaso Cavalli, syn znanego na całym świecie projektanta mody Roberto, mieszka w miejscu, które pachnie
sangiovese, w samym sercu Toskanii. Kiedy przyjechał w okolice Panzano wiele lat temu, skupiony był na swojej
jedynej pasji – koniach. To dla nich kupił tę piękną ziemię i osiedlił się w przepięknym toskańskim domu.

Dziś drugą pasją Tommaso jest wino. Ten skromny człowiek rozlewa swoje własne wina pod etykietą Tenuta degli
Dei. Tomasso postawił na szczepy międzynarodowe i produkuje tylko jedno Chianti Classico. Butelki z naklejonym
złotym herbem ze specjalnej serii Cavalli Collection czy złote trybuszony z wężem świetnie sprzedają wina na pew-
nych rynkach. Ale za tą całą fasadą są ciekawe, świetnie zrobione wina wlane do prostych, niekrzykliwych butelek,
robione przez ciekawych ludzi – Tommaso oraz wybitnego enologa Carlo Ferriniego.

Le Redini to podstawowe wino winnicy. 90% merlota i 10% alicante dla charakteru, kwasowości i cytrusowej
świeżości, która powoduje, że ten aksamitny, ciepły, korzenny kupaż jest bardzo wciągającym winem. Chianti
Classico (jedyne w portfolio producenta) to bardzo dobrze zrobione, zbalansowane sangiovese: lekkie, z klasyczną
dla chianti mocą owocu, dobrą kwasowością i lekką słodyczą kojarzącą się z pieczoną czerwoną papryką.

ZZ  kkoolleekkccjjii  RRoobbeerrttoo  &&  TToommmmaassoo  CCaavvaallllii

Winnica rodziny Cavalli
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Przyrząd do korkowania wina

XIX wieczny przyrząd do zamykania butelek, służący włoskiemu producentowi wina z obszaru Emillia Romana. Po-
siada regulacje w zależności od wysokości butelek w tym dużych butelek. Oryginalny. Ze wzgórz Emilii-Romanii,
gdzie były i są produkowane doskonałe wina, takie jak Albana i Sangiovese. Doskonałe wyposażenie producenta wina
lub jako przedmiot kolekcjonerski. 

28. Cena sprzedaży minimalnej: 77990000  zzłł
Szacowana cena: 88990000  ––  1100000000  zzłł
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Kolekcja win Tenuta Degli Deli
3 butelki

Niezwykły zestaw 3 win w drewnianej skrzynce, 
z kolekcji Rodziny Cavalli, w skład której wchodzą:

1 butelka Cavalli Tenuta Degli Dei 0,75L 14% 
rocznik 2015
1 butelka Le Redini Tenuta Degli Dei 0,75L 14% 
rocznik 2018
1 butelka Chianti Classico Tenuta Degli Dei 0,75L 14%
rocznik 2016

29. Cena sprzedaży minimalnej: 554400  zzłł
Szacowana cena: 559900  ––  666600  zzłł

Karafka firmy WMF

Posrebrzana karafka, która powstała około 1890-1900
roku na terenie Niemiec w zakładach platerniczych WMF.
Karafka jest zdobiona w stylu Art Nouveau. Służy do
przechowywania i serwowania wina.

Stan dobry - przedmiot używany, z niewielkimi oznakami
wieku.

30. Cena sprzedaży minimalnej: 11880000  zzłł
Szacowana cena: 22220000  ––  22550000  zzłł



34

Cavalli Collection I.G.T. 
Toscana Rosso 0,75L 14%

rocznik 2016

31. Cena sprzedaży minimalnej: 222200  zzłł
Szacowana cena: 226600  ––  334400  zzłł

NNooss:: Aromaty czarnych owoców, takich jak jeżyny 
i jagody
JJęęzzyykk:: intensywny smak jeżyn i jagód
SSzzcczzeeppyy  wwiinnrroośśllii:: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
i Petit Verdot.

Wyprodukowane w winnicy z doliny Conca d'Oro,
doskonałym miejscu do produkcji wina dzięki nasłonecz-
nieniu i składowi gleby.

Noty degustacyjne:

Grappa Tenuta Degli Dei 
0,5L 43%

Ta niesamowita Grappa zaraz po destylacji nadal po-
zostawała w stalowych zbiornikach aż przez 6 miesięcy,
a następnie kontynuowała dojrzewanie w beczkach,
używanych wcześniej do starzenia Cavalli Tenuta Degli
Dei. Dziś charakteryzują ją szczególne nuty orzecha la-
skowego, pieprzu i czarnego bzu połączone z nutami
wanilii i tytoniu. W ustach następuje uderzenie pełne
energii (43% ABV.) dobrze wspierane przez aroma-
tyczną amplitudę. Finisz jest trwały, długi i przyjemny,
pozostawiając nuty kwiatowe, prażone i miodowe.
Jest to pierwsza taka seria Grappy i została rozlana na
jedynie 1500 butelek, kryjących się w  minimalistycznym
drewnianym pudełeczku.

Szczepy winogron: Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Petit Verdot

32. Cena sprzedaży minimalnej: 447755  zzłł
Szacowana cena: 555500  ––  665500  zzłł
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Roberto Cavalli Vodka 3L 40%
D-magnum (3L)

33. Cena sprzedaży minimalnej: 999900  zzłł
Szacowana cena: 11115500  ––  11225500  zzłł

WWyygglląądd:: Krystalicznie czysty.
AArroommaatt:: Dość neutralny z nutami orzechów i suszonych owoców.
SSmmaakk:: Zaczyna się miękko i lekko słodko z koprem włoskim i anyżem, ale szybko narasta z pieprznymi przypra-
wami i wytrawnymi nutami orzechów i rodzynek.
FFiinniisshh:: Finisz jest wytrawny i pieprzny z utrzymującym się anyżem.

Noty degustacyjne:
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ZZ  pprryywwaattnneejj  kkoolleekkccjjii
sszzaannoowwaanneejj  rrooddzziinnyy  hhoolleennddeerrsskkiieejj

MMeettaaxxaa

W 1848 roku w Grecji, pośród rodziny kupieckiej trudniącej się handlem jedwabiem, urodził się Spyros Metaxa. Od
swoich pierwszych kroków w familijnym biznesie, zajmował się sprzedażą towarów luksusowych. Podczas swoich
niezliczonych podróży odkrywał rozmaite trunki z całego świata, które z czasem stały się jego pasją. Nie potrafiąc
znaleźć pośród nich odpowiedniego dla siebie, w końcu sam postanowił stworzyć taki, za namową swoich braci.
W ten sposób w 1888 roku w Pireusie, ateńskim porcie, powstała pierwsza destylarnia Metaxy. Legenda głosi, że
podczas jej budowy Spyros znalazł starożytny medalion obrazujący wojownika spod Salaminy. Owa bitwa odbyła się
na wodach nieopodal Pireusu, gdzie grecka flota wykazała się bohaterstwem wobec perskiego najeźdźcy, mimo że
przeciwnik miał przewagę liczebną. Założyciel Metaxy uznał to za znak, a znaleziony symbol umieścił na butelce
swojego trunku, jako wyraz swojej odwagi wobec ryzykownego przedsięwzięcia, którego się podjął. Pozostaje on
tam do dzisiaj będąc doskonałym dowodem na to, że Spyros podjął słuszną decyzję. 

Metaxa jest jedynym w swoim rodzaju trunkiem alkoholowym. Nie można go sklasyfikować jako Brandy. Definicja tej
kategorii mówi o alkoholu dwukrotnie destylowanym z wina lub innego soku owocowego poddanego fermentacji.
Choć faktycznie pierwszym etapem stworzenia Metaxy jest powstanie destylatu z wina, to jednak późniejsze etapy
produkcji czynią ten trunek wyjątkowym. Pierwszym etapem jest powstanie wina, które tworzy się tylko z trzech od-
mian winorośli: Savatiano, Sultanina i Black Corinth. Następnie poddaje się je destylacji i leżakowaniu w piwnicach
obecnego domu Metaxy, który znajduje się w Kiffisii w północnej części Aten. W  tym czasie Master blender dobiera
wina typu Muscat z wyspy Samos, która słynie z jej najlepszych odmian. Następnie łączy je wraz z wyselekcjono-
wanymi destylatami winnymi, które wspólnie znów leżakują w beczkach wykonanych z francuskiego dębu Limousin.
Ostatnim etapem zwieńczającym proces produkcji jest dodanie specjalnej mieszanki ziół i roślin śródziemnomor-
skich, wśród których warto wyróżnić płatki róż. To wszystko wpływa na wyjątkowość Metaxy.
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Metaxa
Porcelanowa karafka

malowana 24 karatowym 
złotem 0,7L

Ozdobna butelka, która jest przedmiotem aukcji, jest ma-
lowana 24 karatowym złotem. Zdobiona cudnym wzorem
starożytnej Grecji porcelana została wykonana ręcznie.
Karafka pochodzi z lat 70-tych.

34. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 440000  ––  550000  zzłł

Metaxa Grande Fine 
0,7L 40% 40-letnia

Metaxa Grande Fine to aromatyczny trunek pocho-
dzący z Grecji w kolorze bursztynowym. Wyrabiany jest
z połączenia spirytusu, którego destylaty mają od 8 aż
do 15 lat oraz wina muskat pochodzącego z Samos
i Lemnos, czyli wysp na Morzu Egejskim. Metaxa
Grande Fine spędziła aż 40 lat leżakując w odwiecznej
dębowej beczce. Cechuję się jedwabistym, dojrzałym
smakiem z nutami wanilii oraz aromatem drewna. Dzięki
mieszance z winem z gałki muszkatołowej przybiera za-
pachy, ziół, owoców, głównie jagód oraz wyrafinowaną
oleistość. Całość znajduje się w pięknej porcelanowej,
malowanej butelce, o wzorach stylizowanych na malar-
stwo starożytnej Grecji.

Noty degustacyjne:
NNooss:: zioła, owoce, głównie jagody oraz wyrafinowana
oleistość
JJęęzzyykk:: jedwabisty, dojrzały smak z nutami wanilii i
drewna

35. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 555500  ––  770000  zzłł
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Metaxa Golden Age 0,7L 40% 
rocznik 1970

Metaxa Golden Age to aromatyczny trunek pochodzący z Grecji w kolorze bursztynowym. Wyrabiany jest z połą-
czenia spirytusu, którego destylaty mają od 9 aż do 15 lat oraz wina muskat pochodzącego z Samos i Lemnos, czyli
wysp na Morzu Egejskim. Została zabutelkowana w 1970 roku, co czyni ją bardzo wyjątkowym alkoholem. Zawiera
w sobie aromaty pomarańczy, słodyczy, owoców, kwiatów, głównie nuty różane oraz aromaty pikantne. W nosie
można wyczuć dodawane podczas produkcji zioła, za to finisz posiada lekkie nuty anyżu oraz kawy. 

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
NNooss:: głównie zioła, anyż
JJęęzzyykk:: pomarańcza, słodycz, owoce, kwiaty, głównie nuty różane oraz aromaty pikantne
FFiinniisszz:: lekkie nuty anyżu oraz kawy

36. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 550000  ––  665500  zzłł
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KKoolleekkccjjaa  oorryyggiinnaallnnyycchh  pprroodduukkttóóww  ppoollsskkiicchh

Apsinthion
4 butelki

Historia Absyntu sięga czasów Hipokratesa, który to piołunem leczył swoich pacjentów. Nieliczne źródła podają, że
recepturę stworzyła pod koniec XVII w. mieszkanka Szwajcarii, niejaka pani Henriode zajmująca się zbieraniem ziół,
a powstały eliksir chętnie swoim pacjentom sprzedawał miejscowy lekarz dr Pierre Ordinarie. Absynt był niesamo-
wicie modny wśród artystów. Jego fanami byli między innymi: Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Oscar Wilde, Èduard
Manet. Podobno ten trunek potęgował u nich natchnienie, władał umysłami, był muzą i inspiracją. Absynt został
ikoną bohemy artystycznej. Prawdopodobnie dzięki niemu powstały liczne obrazy oraz dzieła literackie.
W skład tej wyjątkowej kolekcji, zapakowanej w piękny, drewniany box, wchodzą:

1 butelka Apsinthion Cannabis 0,5L 55% 
1 butelka Apsinthion Tobacco 0,5L 55% 
1 butelka Apsinthion De Luxe - Absinthe 0,5L 55%
1 butelka Apsinthion Grand De Luxe - Absinthe 0,5L 68%
12 szklanek do podawania Apsinthion
2 łyżeczki
Cukier

37. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 660000  ––  880000  zzłł
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Oryginalna Leżakowana Miodula 
Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 

0,5L 40% rocznik 2004

38. Cena sprzedaży minimalnej: 443300  zzłł
Szacowana cena: 448800  ––  660000  zzłł

Produkt schowany jest w olchowym pudełku w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Po otwarciu ukazuje się
butelka wypełniona klarownym płynem w kolorze jasnego bursztynu z odcieniami mahoniu. Po otwarciu wita nas zapach
wanilii, orzechów oraz czekolady. Oryginalna Leżakowana Miodula ma delikatny, niezbyt słodki dobrze zbalansowany
smak. Wyodrębnić można nuty orzechowe, migdałowe oraz kremowe. Finisz jest delikatny wręcz satysfakcjonujący
z głębokim tłem. Została zaszpuntowana na początku 2004 roku, a rozlana do butelek pod sam koniec roku. Jej
niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki, w których dojrzewa.

Nos: wanilia, orzechy oraz czekolada
Język: dobrze zbalansowany kremowy, z nutami orzechów oraz
migdałów
Finisz: delikatny wręcz satysfakcjonujący z głębokim tłem
Aftertaste: średni do długiego

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana Miodula 
Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 

0,5L 40% rocznik 2005

39. Cena sprzedaży minimalnej: 442200  zzłł
Szacowana cena: 446600  ––  555500  zzłł

Produkt schowany jest w olchowym pudełku w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Po otwarciu ukazuje się
butelka wypełniona klarowny płyn w kolorze jasnego bursztynu z odcieniami mahoniu. Po otwarciu wita nas za-
pach wanilii, orzechów oraz czekolady. Oryginalna Leżakowana Miodula ma delikatny, niezbyt słodki dobrze zba-
lansowany smak. Wyodrębnić można nuty orzechowe, migdałowe oraz kremowe. Finisz jest delikatny wręcz
satysfakcjonujący z głębokim tłem. Została zaszpuntowana na początku 2005 roku, a rozlana do butelek pod sam
koniec roku. Jej niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki w których dojrzewa.

Nos: wanilia, orzechy oraz czekolada
Język: dobrze zbalansowany kremowy, z nutami orzechów oraz
migdałów
Finisz: delikatny wręcz satysfakcjonujący z głębokim tłem
Aftertaste: średni do długiego

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana Miodula 
Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 

0,5L 40% rocznik 2006

40. Cena sprzedaży minimalnej: 441100  zzłł
Szacowana cena: 441100  ––  550000  zzłł

Produkt schowany jest w olchowym pudełku w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Po otwarciu ukazuje się
butelka wypełniona klarowny płyn w kolorze jasnego bursztynu z odcieniami mahoniu. Po otwarciu witają nas aro-
maty wanilii, orzechów oraz czekolady. Oryginalna Leżakowana Miodula ma delikatny, niezbyt słodki dobrze zba-
lansowany smak. Wyodrębnić można nuty orzechowe, migdałowe oraz kremowe. Finisz jest delikatny wręcz
satysfakcjonujący z głębokim tłem. Została zaszpuntowana na początku 2006 roku, a rozlana do butelek pod sam
koniec roku. Jej niepowtarzalny kolor i aromat gwarantują dębowe beczki w których dojrzewa.

Nos: wanilia, orzechy oraz czekolada
Język: dobrze zbalansowany kremowy, z nutami orzechów oraz
migdałów
Finisz: delikatny wręcz satysfakcjonujący z głębokim tłem
Aftertaste: średni do długiego

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana 
Miodula Prezydencka

0,5L 40% rocznik 2013/2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka szpunto-
wana w 2013 roku a rozlana w 2015 roku, posiada głę-
boką bursztynową barwę. Podczas degustacji uwalniają
się zapachy wanilii, migdałów, miodu oraz dębu. Na języku
Miodula uwalnia nuty mocno migdałowe. Finisz jest długi,
delikatny i z dużą pełnią smaku. Aftertaste jest średni do

długiego.

41. Cena sprzedaży minimalnej: 115500  zzłł
Szacowana cena: 117700  ––  222200  zzłł

NNooss:: wanilia, migdały, miód oraz dąb
JJęęzzyykk:: mocno migdałowy
FFiinniisszz:: długi, delikatny i z dużą pełnią smaku
AAfftteerrttaassttee:: średni do długiego
Szpuntowanie: 2013 Butelka nr: 304
Rozlew: 2015 Beczka nr: 19

Noty degustacyjne:

Oryginalna Leżakowana Mio-
dula Prezydencka

0,5L 40% rocznik 2012/2016

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka została
zaszpuntowana w 2012 roku a rozlana w 2016 roku.
Posiada głęboką bursztynową barwę. Posiada słodki,
dębowo-miodowy zapach z nutami kawowymi 
i waniliowymi. Podczas degustacji wyczuwalne są nuty
kremowe, dębowe oraz miodowe z nutą gorzkiej cze-
kolady. Finisz jest długi i pełny w smaku, po czym na-

stępuje przyjemny i zbalansowany aftertaste!

42. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 119900  ––  225500  zzłł

NNooss:: słodki, dębowo-miodowy zapach z nutami
kawowymi i waniliowymi
JJęęzzyykk:: kremowy, dębowy oraz miodowy z nutą
gorzkiej czekolady
FFiinniisszz:: długi i pełny w smaku
AAfftteerrttaassttee:: przyjemny i zbalansowany
Szpuntowanie: 2012 Butelka nr: 149
Rozlew: 2016 Beczka nr: 20

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana 
Miodula Prezydencka

0,5L 40% rocznik 2014/2015

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka szpunto-
wana w 2014 roku i rozlewana w 2015 roku, posiada
bursztynową barwę. W nosie można poczuć aromaty
wanilii, migdałów, miodu a także dębu. W smaku jest
pełna, mocno miodowa i zarazem bardzo delikatna. Po-

siada długi finisz oraz średni do długiego aftertaste.

43. Cena sprzedaży minimalnej: 113300  zzłł
Szacowana cena: 115500  ––  221100  zzłł

NNooss:: wanilia, migdały, miód a także dąb
JJęęzzyykk:: pełny, mocno miodowy i zarazem bardzo
delikatny
FFiinniisszz:: długi
AAfftteerrttaassttee:: średni do długiego
Szpuntowanie: 2014 Butelka nr: 88
Rozlew: 2015 Beczka nr: 64

Noty degustacyjne:

Oryginalna Leżakowana 
Miodula Prezydencka

0,5L 40% rocznik 2015/2017

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka została za-
szpuntowana w 2015 roku i rozlana po dwóch latach le-
żakowania w dębowych beczkach w 2017 roku. W nosie
można wyczuć aromaty waniliowe, migdałów, miodu
musli oraz nuty dębu. W smaku jest mocno miodowa
oraz bardzo delikatna. Finisz jest długi i pełny w smaku z
średnim lub długim aftertastem.

44. Cena sprzedaży minimalnej: 113300  zzłł
Szacowana cena: 115500  ––  221100  zzłł

NNooss:: wanilia, migdały, miód, musli oraz nuty dębu
JJęęzzyykk:: mocno miodowa oraz bardzo delikatna
FFiinniisszz:: długi i pełny w smaku
AAfftteerrttaassttee::  średni do długiego
Szpuntowanie: 2015 Butelka nr: 173
Rozlew: 2017 Beczka nr: 105

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Tempranillo
Cask 0,5L 40% in white rocznik 2015

Ten niesamowity trunek otrzymujemy w małym, minimalistycznym opakowaniu o białej barwie, które perfekcyjnie
kontrastuje z kolorem alkoholu o głębokiej dębowej barwie. Podczas degustacji w nosie pojawiają się intensywne aro-
maty lukrecji oraz anyżu a także miodu wielokwiatowego, cytryny oraz płatków kukurydzianych. Na języku dominują
nuty korzenia lukrecji, dębu a także cytryny, miodu i zboża. Finisz jest delikatny i średnio długi wraz ze średnim af-
tertastem. Prezentowany produkt to limitowana wersję Oryginalnej Mioduli Prezydenckiej rocznik 2015 leżakowanej
w beczkach wykonanych z francuskiego dębu, w których dojrzewało wino Tempranillo.

45. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 116600  ––  222200  zzłł

NNooss:: lukrecja, anyż, miód wielokwiatowy, cytryny oraz płatki kukurydziane
JJęęzzyykk:: korzeń lukrecji, nuty dębu a także cytryny, miodu i zboża
FFiinniisszz:: delikatny i średnio długi
AAfftteerrttaassttee::  średni
Szpuntowanie: 2015 Butelka nr: 30
Rozlew: 2020 Beczka nr: 106

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sherry Cask 
0,5L 40% in black rocznik 2015

Miodula Prezydencka to wódka leżakująca w dębowych beczkach, powstałych ze starannie wyselekcjonowanych
polskich dębów. Każda oryginalna beczka poddawana jest specjalnej obróbce polegającej na dokładnym jej opale-
niu. Dzięki temu ogrom związków aromatycznych zawartych w dębinie migruje do alkoholu nadając mu niepowta-
rzalny i tradycyjny smak. Piękna bursztynowa barwa trunku kryje w sobie kompozycję naturalnego miodu
spadziowego z subtelnymi nutami wanilii. Po otwarciu wita nas zapach słodkawy, głównie miodowy, owocowy oraz
kwiatowy. Podczas smakowania wyczuwalne są łagodna czekolada, jaki i toffi oraz nuty kremowe. Każda oryginalna
butelka opisywana jest ręcznie i posiada swój indywidualny numer. Prezentowana Miodula zamknięta została w bar-
dzo eleganckiej lakierowanej czarnej skrzynce wyściełanej atłasem.

46. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 116600  ––  222200  zzłł

NNooss:: słodkawy, głównie miodowy, owocowy oraz kwiatowy
JJęęzzyykk:: łagodna czekolada, jaki i toffi oraz nuty kremowe
Szpuntowanie: 2015 Butelka nr: 174
Rozlew: 2020 Beczka nr: 13

Noty degustacyjne:
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 
Sauvignon Blanc Cask 

0,5L 40% in rose gold rocznik 2016

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sauvignon Blanc Cask to alkohol, który otrzymujemy w małym pudełku
o bardzo minimalistycznym wyglądzie w kolorze różu. Trunek ten jest wyjątkowo zbalansowany i dojrzały. W nosie
można wyczuć słodki zapach karmelu i toffi z aromatami melona, brzoskwiń oraz bananów. Podczas smakowania
tej miodowej wódki uwalniają się słodkie nuty miodu, toffi oraz sałatki owocowej. Finisz jest pełny, długi i przyjemny,
a następujący po nim aftertaste będzie nam towarzyszył długi czas. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka
Rose Gold Sauvignon Blanc, rocznik 2016 to limitowana edycja Mioduli Prezydenckiej dojrzewającej w beczkach wy-
konanych z francuskiego dębu, w których dojrzewało wino Sauvignon Blanc. 

47. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 116600  ––  222200  zzłł

NNooss:: słodki zapach karmelu i toffi z aromatami melona, brzoskwiń oraz bananów
JJęęzzyykk:: słodkie nuty miodu, toffi oraz sałatki owocowej
FFiinniisszz:: pełny, długi i przyjemny
AAfftteerrttaassttee:: długi
Szpuntowanie: 2016 Butelka nr: 185
Rozlew: 2020 Beczka nr: 105

Noty degustacyjne:
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Noty degustacyjne:

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Box Piano White
Homage J. Łaski Tempranillo 1,5L 40% rocznik 2015

48. Cena sprzedaży minimalnej: 994400  zzłł
Szacowana cena: 995500  ––  11220000  zzłł

NNooss:: lukrecja, anyż, cytryny, miód wielokwiatowy a nawet płatki kukurydziane
JJęęzzyykk:: mocno wyczuwalny korzeń lukrecji, wspomagany przez nuty dębu, cytryny, miodu a także zboża
FFiinniisszz:: delikatny i zbalansowany
AAfftteerrttaassttee::  krótki
Szpuntowanie: 2015 Butelka nr: 68
Rozlew: 2015 Beczka nr: 86

Wyjątkowa edycja Oryginalnej Leżakowanej Mioduli Prezydenckiej dojrzewającej w beczce po hiszpańskim winie
Tempranillo z regionu Rioja – edycja Piano White.
Produkt otrzymujemy zapakowany w białe, minimalistyczne pudełko. Jasny kolor opakowania podkreśla głęboko
dębowy kolor trunku z ciepłymi refleksami czerwonego wina. Zaraz po odkorkowaniu butelki do powietrza wydos-
tają się zróżnicowane nuty między innymi lukrecji, anyżu, cytryn, miodu wielokwiatowego a nawet płatków kukury-
dzianych. W smaku dominuje mocno wyczuwalny korzeń lukrecji, wspomagany przez nuty dębu, cytryny, miodu a
także zboża. Finisz jest delikatny i zbalansowany, a smak trunku zostaje na języku przez krótki okres czasu. Swoją
lekko czerwoną barwę i specyficzny aromat zawdzięcza leżakowaniu w beczkach po hiszpańskim winie Tempranillo
z regionu Rioja.
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Box Piano Rose
Gold Sauvignon Blanc 1,5L 40% rocznik 2015

NNooss:: karmel i toffi przeplatany z wonią melona, brzoskwini i bananów
JJęęzzyykk:: słodki miód, zarówno jak i nuty toffi oraz nuty owocowe
FFiinniisszz:: przyjemny
AAfftteerrttaassttee:: długi
Szpuntowanie: 2015 Butelka nr: 26
Rozlew: 2017 Beczka nr: 105

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 1,5L 40% Box Rose Gold Sauvignon Blanc, rocznik 2015 to limi-
towana edycja Mioduli Prezydenckiej dojrzewającej w beczkach wykonanych z francuskiego dębu, w których
dojrzewało wino Sauvignon Blanc.
Produkowana na bazie pochodzącego z gór polskiego miodu oraz specjalnie skomponowanej mieszanki skład-
ników, które stanowią prawdziwą tajemnicę wyszukanego smaku. Wyczuwalne smaki to oczywiście słodki miód,
zarówno jak i nuty toffi oraz nuty owocowe. Podczas degustacji towarzyszyć nam będzie słodki zapach karmelu
i toffi przeplatany z wonią melona, brzoskwini i bananów. Jej niepowtarzalny kolor i aromat pochodzi od dębo-
wych beczek nasyconych francuskim winem Sauvignon Blanc w których dojrzewała. Całe przedstawienie koń-
czy pełny i przyjemny finisz pozostawiający długie wspomnienie.

Noty degustacyjne:

49. Cena sprzedaży minimalnej: 994400  zzłł
Szacowana cena: 995500  ––  11220000  zzłł
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Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% 
Wild Fields Single Grain Polish Whisky rocznik 2019

Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Wild Fields Single Grain Polish Whisky, która leżakowała w beczce po
whisky Wild Fields Single Grain Polish Whisky posiada mocno bursztynową barwę. W nosie pojawiają się aromaty
słodyczy, toffi, cukierków oraz nuty maślane. Podczas degustacji pojawia się duża, złożona pełnia smaku z subtelną
nutą “Wild Fields Single Grain Polish Whisky”. Finisz jest bardzo przyjemny, a następujący po nim aftertaste długi,
utrzymujący się. 

50. Cena sprzedaży minimalnej: 110000  zzłł
Szacowana cena: 112200  ––  116600  zzłł

NNooss::  maślany, słodkawy z wyczuwalnym aromatem toffi oraz cukierków 
JJęęzzyykk::  duża, złożona pełnia smaku z subtelną nutą “Wild Fields Single Grain Polish Whisky”
FFiinniisszz:: bardzo przyjemny
AAfftteerrttaassttee:: długi, utrzymujący się
Szpuntowanie: 2019 Butelka nr: 73
Rozlew: 2020 Beczka nr: 72

Noty degustacyjne:
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OOrryyggiinnaallnnaa  LLeeżżaakkoowwaannaa
MMiioodduullaa  PPrreezzyyddeenncckkaa

Miodula była prezentowana 16 i 17 października 2014 podczas Inauguracji centrum ICE Kraków Congress, pod-
czas którego odbył się koncert pt. "2014. Tu i Teraz" z muzyką Zbigniewa Preisnera. Zaproszeni goście mogli de-
lektować się Miodulą Prezydencką rocznik 2014.

Dobrym zwyczajem stało się, że Miodulę w prezencie otrzymuje każdy nowo wybrany prezydent Rzeczpospoli-
tej. Miodula jest znana i chwalona nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W 2006 r. odznaczono ją Godłem „Teraz
Polska”. Podczas Europejskich Targów Produktów w Zakopanem w 2010 r. uznana została za najlepszy produkt
regionalny w kategorii „alkohole”. Zdobyła też szereg prestiżowych nagród. za granicą: m.in. World Spirits Com-
petition (San Francisco 2013), International Wine & Spirits Competition (Londyn 2010, 2007, 2006).
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CCaallvvaaddooss

Calvados to najprościej ujmując destylat z jabłek, który został poddany starzeniu w beczkach dębowych.Ten cie-
kawy alkohol występuje w różnych częściach świata pod innymi nazwani: USA - applejack, Wielka Brytania -
apple brandy lub cider brandy. Sposób oznakowania zależnie od wieku nie różni się od koniaku. Im młodszy de-
stylat, tym wyraźniejszy smak i aromat jabłek oraz lekko drapiący i ostry charakter, wraz z wiekiem pojawiają się
szlachetniejsze akcenty wanilii, a trunek zyskuje gładkości i finezji.
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NNoorrmmaannddiiaa
Lemorton Calvados

0,7L 40% rocznik 1962

51. Cena sprzedaży minimalnej: 11000000  zzłł
Szacowana cena: 11110000  ––  11330000  zzłł

NNooss:: suszone gruszki, jabłka, miód, pudełko po cygarach, aromaty kwiatowe oraz dymne 
JJęęzzyykk:: suszone owoce, gorzka czekolada, kremowa kawa, skóra, tiramisu, dąb, miód oraz owoce maczane w koniaku

TTaa  wwyyjjąąttkkoowwoo  ssttaarraa  bbuutteellkkaa,,  wwyyddeessttyylloowwaannaa  ww  11996622  rrookkuu,,  mmaa  aarroommaattyy  pprrzzyypprraaww,,  mmiioodduu  ii  cczzeekkoollaaddyy,,  aa  ttaakkżżee
dduusszzoonnyycchh  oowwooccóóww,,  aallee  wwcciiąążż  zz  kkrrzzeeppiiąąccąą  śśwwiieeżżoośścciiąą..

Noty degustacyjne:



55

NNoorrmmaannddiiaa
Lemorton Calvados

0,7L 40% rocznik 1972

52. Cena sprzedaży minimalnej: 885500  zzłł
Szacowana cena: 995500  ––  11110000  zzłł

Najpierw cydr dojrzewa przez jedenaście miesięcy w dębowych beczkach, a następnie jest destylowany w alem-
biku (miedziany destylator) Lemortona. Następnie destylat wlewa się do beczek mających około 30 lat.
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CCooggnnaacc

Koniak to trunek, którego nazwa wywodzi się od miasta Cognac we Francji słynącego z produkcji tego alkoholu.
Szlachetny produkt jest destylatem z wina i może powstawać jedynie w rejonie w/w miasta. Aby wyrób mógł na-
zywać się koniakiem, to oprócz rejonizacji musi zachowywać ściśle określone normy:
* może powstawać w przynajmniej 90% z określonych gatunków winogron (Ugni Blanc, Folle Blanche lub
Colombard),
* destylacja musi odbywać się w tradycyjnych, miedzianych alembikach,
* gotowy destylat musi spędzić co najmniej 2 lata w beczkach z francuskiego dębu, co nadaje mu pożą-
dany kolor i aromat.
Koniaki stają się coraz bardziej nowoczesne i potrafią zaskakiwać swoim bogactwem smaku. Oprócz tradycyj-
nej formy degustowania, ten doskonały trunek jest znany i doceniany przez najlepsze koktajl bary na świecie.
Oczywiście dla uzyskania najlepszych właściwości każdy dom koniakowy kupażuje swoje destylaty według włas-
nych często tajnych wytycznych. 
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Camus Vintage Cognac
0,7L 46% Gift Box rocznik 1973

53. Cena sprzedaży minimalnej: 22330000  zzłł
Szacowana cena: 22550000  ––  33000000  zzłł

Od 1863 r. Rodzina Camus tworzy koniaki w swoim nietypowym i niepowtarzalnym stylu, łącząc rodzinną pasję
z wyjątkowymi uwarunkowaniami geograficzno-geologicznymi oraz miłością do charakteru winorośli. Dzięki bardzo
surowym przepisom tworzenia cogniacu w stylu Vintage produkty rodziny Camus stały się bardzo rzadkie i po-
żądane. Dzięki skupieniu się w 100% na produktach o randze Vintage z zachowaniem aromatów oraz standar-
dów alkoholu, destylarnia rodziny Camus traktowana jest jako jedna z bardziej luksusowych na polu tworzenia
cogniacu.

Camus Vintage 1973 pochodzi z Francji a dokładniej z regionu Petite Champagne. Posiada bogatą gamę zapachów
zawierającą suszone owoce oraz orzechy włoskie. Paleta smaków jest bardzo delikatna lecz mocno urozmaicona,
można poczuć w niej nuty kandyzowanych owoców, skórki pomarańczy, oraz gruszki, cały smak wzmocniony
jest poprzez 40 letnie leżakowanie w dębowej beczce zwane „Charentais rancio”. Całe to smakowe przedsta-
wienie zostaje zakończone wraz z udziałem gorzkich nut gałki muszkatołowej. Ten wyjątkowy rocznik wspomina
czasy, w których rodzina Camus była jeszcze innowatorami, czasy zanim nazwano ich arcymistrzami.

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  11228899  zz  33224466
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„Dzikie Pola” (Wild Fields) przywołują na myśl
sienkiewiczowskie powieści pisane „ku pokrzepieniu serc”.

Owa historyczna kraina, porośnięta gęstymi trawami i pachnąca złocistym zbożem, pamięta niejedną bitwę oddziałów

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Widoczny na etykiecie orzeł nawiązuje do wyjątkowej postaci – Stanisława

Wyspiańskiego, i jego rysunków. Kłosy zboża „zerwano” z herbu Jaworza. To najstarsza miejscowość na Śląsku

Cieszyńskim.

Polska whisky WWiilldd  FFiieellddss zawiera w sobie największe bogactwo, jakim jest historia i tradycja.

Wild Fileds Single Malt Polish Whisky
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Wszystkie produkty WWiilldd  FFiieellddss powstały we współpracy ze światowej sławy Scotch Whisky Master Distiller & Master

Blender John McDougall.
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„Urodziłem się w sierpniu 1941 roku i wychowałem w dość małym miasteczku Kirkcaldy w regionie Fife. Bardzo
podobały mi się moje wczesne lata odkrywania nowych ścieżek, spacerując po polach jęczmienia, owsa i pszenicy
z moim Ojcem, który założył dobrze prosperujące gospodarstwo rolne w Kirkcaldy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu
przekazywanym mi przez Ojca, zajęcie się produkcją whisky było dla mnie naturalnym krokiem”.

John McDougall

John McDougall należy do bardzo wąskiej grupy osób, które pełniły funkcję dyrektora produkcji lub kierownika
destylarni we wszystkich uznanych regionach destylacyjnych w Szkocji i jest prawdopodobnie najbardziej do-
świadczonym ekspertem od whisky i najlepszym sędzią szkockiej whisky. Potwierdza to jego wpływ i obecność
w wielu krajach na całym świecie. 
Pracował lub współpracował w 28 destylarniach min. w: Aultmore, Knockdhu, Teaninich, Imperial (Teraz
Dalmunnoch), Balmenach, Dailuaine, Glenfiddich, Glenugie, Ben Nevis, Girvan i Strathclyde, Laphroaig.
Doświadczenie zdobywał w kompleksie IDL Middleton na początku lat 80. John od 59 lat pracuje w branży
Scotch & other Whisky & Spirits Trade – można nawet przyjąć, że prawie 69 lat, jeśli liczyć dzieciństwo i nastolet-
nie zaangażowanie w biznes zbożowy jego ojca, import, eksport, kupno i sprzedaż jęczmienia dla słodowników
i gorzelników.

Zajmował się wszystkimi aspektami produkcji: od zakupu jęczmienia przez suszenie, słodowanie, destylację,
magazynowanie, mieszanie, butelkowanie, kontrolę jakości, dystrybucję  oraz działalność handlową. 
Ma doświadczenie współpracy z 37 destylarniami podczas jego niezwykle zróżnicowanej kariery, to prawdopo-
dobnie więcej niż ktokolwiek inny w branży. Obecnie zajmuje się doradztwem w zakresie produkcji i promocji
wyrobów starzonych, w tym polskiej Whisky Wild Fields, wódki Spitzberg, Mioduli i wielu innych w firmie
Mundivie S.A.
Wyjątkowy zakres doświadczeń Johna McDougall’a ma wielką wartość i zapewnia każdemu projektowi, w który
jest zaangażowany, wiarygodność i szacunek na wszystkich kluczowych rynkach świata oraz we wszystkich
głównych mediach.
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Wild Fields Single Malt 
100% Barley Polish Whisky 
0,7L 46,5% rocznik 2016

Wild Fields Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona
jest w tradycyjny sposób. Nie jest filtrowana na zimno,
dojrzewa w polskich dębowych beczkach, wyproduko-
wana została w jednej partii, w jednej destylarni, a głów-
nym surowcem używanym przy produkcji jest tradycyjna
odmiana polskiego jęczmienia. Jest to młoda whisky co
widać po złocistym kolorze. Mocno wyczuwalna jest zio-
łowo-miętowa, a czasem i owocowa woń nadając jej
swoiście świeżego charakteru. Smak tego trunku jest
bardzo złożony, zawiera w sobie nuty korzenne, oleiste
oraz delikatnie dymne. Całość jest mocno rozgrzewająca
co wyczuwalne jest jeszcze długo po zakończeniu sma-
kowania. Whisky została rozlana na początku 2020 roku
w ilości 300 butelek. 

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  8899  zz  222277

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh:: Ziołowy, owocowy, miętowy, świeży
SSmmaakk:: Korzenny, delikatnie dymny, oleisty, bardzo złożony
FFiinniisshh:: Ciepły, satysfakcjonujący
AAfftteerrttaassttee:: Średni do długiego

54. Cena sprzedaży minimalnej: 440000  zzłł
Szacowana cena: 550000  ––  660000  zzłł

Wild Fields Single Malt
100% Wheat Polish Whisky
0,7L 46,5% rocznik 2016

Wild Fields Single Malt Wheat Polish Whisky wytworzona
jest w tradycyjny sposób. Nie jest filtrowana na zimno,
dojrzewa w polskich dębowych beczkach. Wyproduko-
wana została w jednej partii, w jednej destylarni, a głów-
nym surowcem używanym przy produkcji jest tradycyjna
odmiana polskiej pszenicy. Whisky ta ma złocistą barwę
co od razu sugeruje jej młody wiek. Kombinacje nut
smakowych oraz zapachu są bardzo specyficzne. Na
języku można wyczuć intensywne bo dymne, oleiste,
słone może i nawet delikatnie rybne smaki. W kwestii
zapachu jest bardzo podobnie wyczuwalna jest nuta
marynowanego łososia a także ziemista wręcz ściąga-
jąca woń. Całość doświadczenia kończy się szybko,
lekko wyczuwalną mieszanką wszelkich zawartych
w niej aromatów. 

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  8844  zz  115566

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh:: Ściągający, ziemisty, nuta marynowanego łososia
SSmmaakk:: Dymny, oleisty, delikatnie rybny, słony
FFiinniisshh:: Lekki
AAfftteerrttaassttee:: Krótki

55. Cena sprzedaży minimalnej: 440000  zzłł
Szacowana cena: 550000  ––  660000  zzłł
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Wild Fields Original Single Malt 
Polish Whisky 0,7L 46,5%

rocznik 2018

Single Malt Polish Whisky wytworzona wyłącznie z pol-
skich, słodowanych zbóż. Destylowana w małej partii,
w jednej destylarni. Dojrzewająca minimum trzy lata w no-
wych, średnio wypalanych, 225 litrowych beczkach z pol-
skiego dębu. Niefiltrowana na zimno oraz niedobarwiana
w pełni zachowała smak i kolor z beczki. Bardzo rzadka
i oryginalna Single Malt Polish Whisky. 

IIlloośśćć  rroozzllaannyycchh  bbuutteelleekk::  1188000000

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh:: Złożony, wielozbożowy, delikatnie świeży, przy-
jemny poziom oleistości
SSmmaakk:: Delikatnie wytrawny, gorzki/słodki, duża pełnia,
wyraźny wpływ pszenicy
FFiinniisshh:: Dobry
AAfftteerrttaassttee:: Średni do długiego

56. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 118800  ––  220000  zzłł

Wild Fields Sherry Cask Single
Malt Barley Polish Whisky 0,7L

46,5% in wooden box 
rocznik 2017

Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona wyłącznie
z polskiego, słodowanego jęczmienia. Destylowana
w małej partii, w jednej destylarni. Leżakowana minimum
trzy lata w 250 litrowych beczkach z amerykańskiego
dębu, w których dojrzewało wino sherry. Niefiltrowana
na zimno oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak
i kolor z beczki. Bardzo rzadka i oryginalna Single Malt
Barley Polish Whisky. 

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  33  zz  331111

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh::Suszone owoce, przyjemne sherry, trochę gorz-
kiej czekolady, lukrecja, dobra oleistość
SSmmaakk:: Dobrze zbalansowany poziom sherry, sułtanki,
rodzynki i śliwki suszone, dobrze zaokrąglony, złożony
FFiinniisshh:: Długi
AAfftteerrttaassttee:: Długi, satysfakcjonujący

57. Cena sprzedaży minimalnej: 119900  zzłł
Szacowana cena: 220000  ––  222200  zzłł
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Wild Fields Sherry Cask Single
Malt Wheat Polish Whisky 0,7L

46,5% in wooden box 
rocznik 2017

Single Malt Wheat Polish Whisky wytworzona wyłącznie
z polskiej, słodowanej pszenicy. Destylowana w małej
partii, w jednej destylarni. Leżakowana minimum trzy lata
w 250 litrowych beczkach z amerykańskiego dębu,
w których dojrzewało wino sherry. Niefiltrowana na zimno
oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak i kolor
z beczki. Bardzo rzadka i oryginalna Single Malt Wheat
Polish Whisky. 

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  44  zz  664444

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh:: Ziemisty, delikatne sherry, gałązka pomidora, tro-
chę przyjemnej oleistości
SSmmaakk:: Wytrawny, pszeniczny, delikatnie gorzki
FFiinniisshh:: Dobry
AAfftteerrttaassttee:: Długi

58. Cena sprzedaży minimalnej: 119900  zzłł
Szacowana cena: 220000  ––  222200  zzłł

Wild Fields American Oak
Cask Single Malt Barley Polish

Whisky 0,7L 46,5% 
in wooden box rocznik 2017

Single Malt Barley Polish Whisky wytworzona wyłącznie
z polskiego, słodowanego jęczmienia. Destylowana
w małej partii, w jednej destylarni. Leżakowana minimum
trzy lata w nowych, średnio wypalanych, 250 litrowych
beczkach z amerykańskiego dębu. Niefiltrowana na
zimno oraz niedobarwiana w pełni zachowała smak
i kolor z beczki. Bardzo rzadka i oryginalna Single Malt
Barley Polish Whisky. 

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  55  zz  331111

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
BBaarrwwaa:: Złota
ZZaappaacchh:: Toffi, kakao, świeży, miętowy, delikatnie słodki,
trochę oleisty
SSmmaakk:: Kremowy, słodki, wyraźnie zaokrąglony, o dobrej
kompleksowości
FFiinniisshh:: Bardzo dobry
AAfftteerrttaassttee:: Dobry, przynoszący komfort i bardzo długi

59. Cena sprzedaży minimalnej: 116600  zzłł
Szacowana cena: 116600  ––  222200  zzłł



64

Historia firmy Hunter Laing & Co. sięga 1949 roku, kiedy Frederick Laing założył w Glasgow swoją firmę zajmującą

się destylacją whisky, Douglas Laing. Obecny właściciel Stewart Laing dołączył do firmy swojego ojca w 1964 roku,

pomagając rozwijać firmę. W 1998 r. Firma wprowadziła na rynek serię whisky single cask The Old Malt Cask, a następnie

Platinum Old & Rare Selection w 2001 r. Firma Hunter Laing & Co. została formalnie założona w 2013 r., Kiedy to

Stewart Laing rozstał się ze swoim bratem, Fredem, i zaczął pracować ze swoimi synami Andrew i Scottem.

Osoby na zdjęciu, od lewej: Andrew Laing, Daniel Wroński (Mundivie S.A), Jennifer Tait (Business Development
Executive), Scott Laing.



65

Teaninich 43-letni Old & Rare Platinum 0,7L 40,2% 
rocznik 1975

Teaninich 43-letni Old & Rare Platinum to single malt z Teaninich Distillery, niezależnie butelkowany przez Hunter
Laing w ramach Old & Rare Platinum. Został wydestylowany w 1975 roku i pozostawiony na wiele lat, aż do 2019
roku. Został zabutelkowany w łącznej liczbie jedynie 246 butelek i przy 40,2 procentowej zawartości alkoholu. 

Ta ciemnozłota whisky wydziela aromat pomarańczy, karmelu, cukru jęczmiennego i ziół. W ustach jest delikatna,
z nutami papai, dyni, pomarańczy, czekolady mlecznej i truskawek. Finisz jest długie i miękkie, z lekką nutą mentolu.

60. Cena sprzedaży minimalnej: 33440000  zzłł
Szacowana cena: 44220000  ––  44880000  zzłł
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Glenlossie 44-letnia Old & Rare 0,7L 43,3% 
rocznik 1975

Założona w 1876 roku przez grupę przedsiębiorców związanych w ten czy w inny sposób z przemysłem gorzelni-
czym, na czele której stał John Duff, były menadżer Glendronach. Glenlossie była niezależną destylarnią, prowa-
dzoną przez założoną w 1895 roku firmę Glenlossie-Glenlivet Distillery Company, z niewielkimi zmianami za sterami
firmy w trakcie jej działalności. Od początku swego istnienia Glenlossie wytwarzała whisky na potrzeby zestawiania
blendów. Marką, z którą jest najbardziej związana jest Haig Gold Label. 

Glenlossie to whisky wydestylowana w 1975 roku i zabutelkowana w 2019 roku po 44 letnim leżakowaniu. Ma głę-
boko złotą barwę, w nosie wyczuwalne są aromaty bananów, brzoskwiń, sorbetu pomarańczowego i zielonych ziół.
Podniebienie jest pełne i pikantne, ze słodkim dębem, dojrzałymi owocami i bardziej ziołowymi nutami. Finisz jest długi,
owocowy i lekko orzechowy. 

61. Cena sprzedaży minimalnej: 33990000  zzłł
Szacowana cena: 44770000  ––  55440000  zzłł
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Heritage Tullibardine 30-letnia Old & Rare 0,7L 47,1% 
rocznik 1989

Heritage Tullibardine to ciemno-złoty single malt, pochodzący z regionu Highlands. Whisky ta została wydestylo-
wana w 1989 roku i spędziła w dębowej beczce trzy dekady. Butelkowana z mocą beczki i bez filtracji na zimno
w 2019 roku w edycji liczącej jedyne 295 butelek. 

Noty degustacyjne:
Aromaty: dojrzałe jabłka, gruszka, wanilia, krówki mleczne, herbatniki oraz herbata, dębu, prażonych orze-
chów i schnącego na słońcu siana
Smak: wanilia, karmel, pieczone jabłka, orzechy, biały pieprz i trawa cytrynowa oraz delikatna goryczka dębu
Finisz: dość długi z nutami płatków śniadaniowych, wanilii, białego pieprzu, cynamonu, skórki cytrynowej oraz go-
ryczkowego dębu.

62. Cena sprzedaży minimalnej: 11550000  zzłł
Szacowana cena: 11660000  ––  22000000  zzłł



68

The Sovereign Grain – North British 32-letni 0,7L 51,1% 
rocznik 1988

Destylowana w North British Distillery, starzona w beczkach typu refill hogshead, butelkowana w wersji Cask Strength.
Nie filtrowana na zimno, dzięki czemu zachowała swój naturalny kolor. Ta bladozłota whisky ma delikatny zapach tof-
fee i owoców, smak jest słodki, z nutami żurawiny, banana i czekolady, finisz jest długi i słodki, z nutą gorzkiej pap-
roci.

63. Cena sprzedaży minimalnej: 11550000  zzłł
Szacowana cena: 11770000  ––  22440000  zzłł



69

The Sovereign Port Dundas 
31-letni 0,7L 48,2% 

rocznik 1990

Destylarnia Port Dundas jest obecnie wyciszona, ale
kiedyś stała w Glasgow, samym sercu szkockich wód.
Została założona przez Daniela McFarlane'a w 1811
roku w Glasgow. W skład kompleksu wchodziły trzy go-
rzelnie, które w 1877 r. połączyły się i do 1885 r. Port
Dundas Distillery stała się największą destylarnią na
świecie, przetwarzającą kukurydzę, jęczmień i żyto oraz
importującą zboże z Ameryki. Gorzelnia została za-
mknięta w 2010 roku.

Port Dundas dojrzewała w beczkach z białego dębu
amerykańskiego, dla których odpowiednie warunki
przechowywania to niska temperatura i wyższa wilgot-
ność. Dzięki temu whisky, choć wolniej dojrzewa, mniej
odparowuje i rozwija harmonię pomiędzy swoimi wyra-
zistymi smakami. W zapachu wyczuwalny lukier waniliowy
i karmel. Na podniebieniu karmelowe ciastko i pomarań-
cza w czekoladzie. Długi, trwały i słodki finisz.

64. Cena sprzedaży minimalnej: 665500  zzłł
Szacowana cena: 770000  ––  880000  zzłł

The First Editions Glen Moray
25-letnia 0,7L 54,6% Single

Malt rocznik 1994

Położona w Elgin destylarnia Glen Moray założona zos-
tała w 1897 roku, ale wygląda na to, że musiała pocze-
kać ponad sto lat na właściciela, który w sposób należyty
zadba o jej rozwój. Pod skrzydłami francuskiej La Marti-
niquaise destylarnia osiąga niespotykaną dotąd wydaj-
ność i staje się jedną z największych wytwórni whisky w
Szkocji. Produkcja w Glen Moray trwa niemal nieprze-
rwanie od 1923 roku do dziś. Jedynymi sytuacjami, kiedy
produkcja była wstrzymywana były remonty, renowacje i
rozbudowy.

Glen Moray 25-letnia to whisky wydestylowana w 1994
roku. Ten niesamowity trunek z regionu Speyside spędził
ćwierć wieku leżakując w beczce, której zawartość w
2019 roku przełożyła się na 339 butelek o mocy 54.6%
(ABV). Ta jasnozłota whisky zawiera aromaty wanilii, du-
szonych jabłek, cukru jęczmiennego a także plastra
miodu w czekoladzie. Na palecie smaku znajdują się
truskawki w czekoladzie, nuty suszonych ziół z letnią słody-
czą jagód. Whisky ta ma długi karmelowo, pieprzny finisz.

65. Cena sprzedaży minimalnej: 11000000  zzłł
Szacowana cena: 11220000  ––  11660000  zzłł
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The First Editions Macduff 
Single Malt 21-letnia 0,7L 51,5%

rocznik 1997

Macduff jest miastem portowym, założonym dopiero w
XVIII wieku. Destylarnia whisky powstała zaś w 1962 roku
jako Glen Deveron Distillery. Dziś zakład ma dwa alembiki
pierwszej destylacji (wash stills) i trzy drugiej (spirit stills),
należy do John Dewar’s & Sons i produkuje rocznie ok.
3,5 mln l alkoholu. Najbardziej znana whisky single malt z
Macduff to 10-letni Glen Deveron.
21-letni Macduff to jasnozłota whisky pochodząca z re-
gionu Speyside, została wydestylowana w 1997 roku. Ten
Single Malt spędził w beczce 21 lat, która w 2018 roku
została rozlana na serię liczącą 288 butelek przez Hunter
Laing w ramach serii First Edition. Podczas degustacji na
języku pojawiają się nuty słodkiego ciasta z owocami,
moreli, cytrusów a także nuty ziemiste, można również
wyczuć lekkie nuty wosku. W nosie można wyczuć przy-
jemnie trawiasty i kwiatowy zapach z nutami zielonej
gruszki, miodu, świeżych owoców a także ziemi i torfu.
Na podniebieniu można wyczuć zrównoważoną śliwkowo
biszkoptową słodycz. Finisz jest długi, lekko pieprzny,
wzmocniony ostrością imbiru z łodygi. 

66. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 555500  ––  665500  zzłł

The First Edition 26-letni 
Tormore 0,7L 45,7% 

rocznik 1992

Tormore jest jedną z młodszych szkockich destylarni
whisky. Budowę rozpoczęto w roku 1958 i trwała ona
dwa lata. Jest pierwszą destylarnią postawioną w kraju
w XX wieku. Zaprojektowana przez słynnego architekta
i byłego prezydenta Royal Academy Sir Alberta Richar-
dsona. Znajduje się w miejscowości Advie w Szkocji,
w regionie Speyside. Zakład mieści się około 1 km na
południe od rzeki Spey. Wodę do produkcji czerpie jed-
nak z innego źródła, potoku Achvochkie Burn.
Tormore 26-letni to jasna whisky pochodząca z regionu
Speyside, wydestylowana w 1992 roku, starzejąca się
ponad ćwierć wieku bo aż 26 lat. Została zabutelko-
wana w 2018 roku w nakładzie jedynie 258 butelek przy
45,7% ABV, przez firmę Hunter Laing w ramach serii
wyjątkowych whisky „The First Edition”. Ten wyjątkowy
trunek posiada aromaty tropikalne z karmelizowanym
ananasem i suszonymi jabłkami. Podczas degustacji na
języku pojawia się nuta melona kantalupa, pomarańczy
oraz duża dawka kremowej wanilii. Finisz jest średnio
długi do długiego zawierający w sobie nuty miodu,
słodu oraz pieprzowego dębu.

67. Cena sprzedaży minimalnej: 779900  zzłł
Szacowana cena: 885500  ––  995500  zzłł
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Hepburn’s Choice Caol Ila 
9-letnia 0,7L 46% - sherry

rocznik 2010

The First Editions Caol Ila to single malt pochodzenia
szkockiego z regionu Isley.
Wydestylowana w Caol Ila w 2011 roku i butelkowana
przez Hunter Laing & Co. Starzona przez dziewięć lat
w beczkach typu refill hogshead.

68. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 550000  ––  665500  zzłł

The First Editions Caol Ila 
10-letnia 0,7L 59,3% 

rocznik 2010

Caol Ila to destylarnia whisky położona niedaleko Port
Askaig, na szkockiej wyspie Islay. Została założona
w 1846 roku przez Hectora Hendersona, jednak w 1854
gorzelnia zmieniła właściciela. Przejął ją Norman Buchanan,
właściciel Islay of Jura. Caol Ila nie należy do najbardziej
torfowych whisky z Islay. Charakteryzuje ją bladozłoty
kolor i ostry aromat, przypominający morskie powietrze,
przesiąknięty wonią wędzonego łososia, z delikatną nutą
kwiatowo-pieprzową. Smak słodkawy z wyczuwalnym
torfowo-dymnym posmakiem.
The First Editions Caol Ila to single malt pochodzenia
szkockiego z regionu Isley. Został wydestylowany w 2010
roku i leżakował w dębowej beczce po winie przez 10
lat. Whisky ta Została zabutelkowana w 2020 roku w na-
kładzie jedynie 282 egzemplarzy, z mocą beczki 59,3%
(ABV). Podczas degustacji na podniebieniu możemy wy-
czuć nuty ciastek owsianych, konfitury z płatków róż,
świeżych malin, oraz śledzi. W nosie wyczuwalne są aro-
maty nadmorskiego torfu, wiśni maczanych w brandy
oraz odrobinę nowej skóry. Finisz jest długi z nutami
ognistego imbiru i pieprzu syczuańskiego.

69. Cena sprzedaży minimalnej: 557700  zzłł
Szacowana cena: 663300  ––  770000  zzłł



Hepburn’s Choice Bunnahabhain
12-letni 0,7L 46% 

rocznik 2008

Hepburn’s Choice Bunnahabhain to linia whisky Longside
Distillers powstałej w 1948 roku. Jej patronem jest William
Hepburn, dziadek braci Laing, dyplomata oraz wielki ko-
neser whisky. Edycje Hepburn’s Choice pochodzą z poje-
dynczych beczek, butelkowane z zawartością 46%, bez
filtracji na zimno i z naturalną barwą.

Prezentowany tu Bunnahabhain, wydestylowany w 2008
roku spędził 12 lat w beczce typu hogshead, butelkowany
był zaś w 2020 roku w edycji liczącej 364 butelki.

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
AArroommaatt:: wanilia, brązowy cukier, zielone jabłka, skórka cyt-
rynowa, morska bryza i wodorosty, nuty sosnowych igieł i
wilgotnego siana.
SSmmaakk:: płatki śniadaniowe, wanilia, toffi, jabłka, agrest,
dropsy cytrynowe, prażone orzeszki, pieprz cytrynowy,
delikatne nuty ziołowe i dębowe.
FFiinniisshh:: średnio długi z nutami wanilii, toffi, solonych orze-
chów, suszonych ziół, siana i dębu. 

70. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 330000  ––  445500  zzłł

Hepburn’s Choice Benrinnes
9-letni 0,7L 46% - wine 

rocznik 2010

Aromatyczny jęczmień, miód i słodycz w nosie, z nutą
cytrusów, ziół i mineralnej rześkości. Z czasem białe
owoce nabierają cech charakterystycznych dla Alsace.

Podniebienie otwiera się granulowanym cukrem z białymi
owocami i morelami. Jest bardzo słodkie i cukrowe, z do-
datkiem słodkiego jęczmienia, słodkiego dębu i jeszcze
słodszych owoców. Alkoholowe nuty cytrusowe i mine-
ralne przebijają się przez środek, równoważąc większość
słodyczy i pozostają takie same przez cały finisz, choć
granulowane nuty cukrowe powracają.

71. Cena sprzedaży minimalnej: 224455  zzłł
Szacowana cena: 228800  ––  333300  zzłł

72



Old Suntory Japanese Whisky
0,7L 43% 
Circa 1968

Suntory Old to seria whisky od Suntory wydana po raz
pierwszy w 1950 jako produkt flagowy firmy korzeniami
sięgającej ery Meiji. Od tego czasu cały czas trzyma rów-
nie wysoki poziom. Whisky ta pochodzi ze słynnej desty-
larni Yamazaki. Jest to produkt oceniany na 81 punktów,
powstał w latach 70’. Produkt towarzyszył najważniej-
szym wydarzeniom w Japonii oraz występowi na planie
produkcji filmu James Bond „Żyje się tylko dwa razy”.

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
NNooss::  Miód, dużo cytrusów, cytryny, grejpfruty, słód, stare
książki, odrobina toffi, orzechy, drewno dębowe 
JJęęzzyykk:: Tłuste, kremowe, gładkie, dębowe, subtelna sło-
dycz, trochę toffi, stare książki, orzechowe
FFiinniisszz:: Średnio krótki, mało owocowy

72. Cena sprzedaży minimalnej: 22550000  zzłł
Szacowana cena: 22660000  ––  33000000  zzłł

Brandenbarg’s Dutch Pure
Malt 3-letnia Whisky 

0,7L 40%

Whisky Brandenbarg's Pure Malt ma piękny ciemnobrą-
zowy kolor z ciemnoczerwonymi refleksami. W nosie
czujemy słód, żyto, karmel i wanilię. Smak jest inten-
sywny, nieco owocowy z bardzo miękkim i lekko słodkim
posmakiem. Wyjątkowa holenderska whisky, która jest
destylowana w bardzo małych ilościach i leżakowana
w beczkach po Tawny Port przez co najmniej 36 miesięcy.

Destylaty Brandenbarg są przygotowywane w tradycyjny
sposób według receptur i pomysłów firm Lammert i Helena
Brandenbarg. Od 1860 roku destylują oni szereg brandy,
geneverów i bitterów w piwnicach swojej gospody „'t
Wapen van Vorden” w Vorden (Achterhoek).

73. Cena sprzedaży minimalnej: 11110000  zzłł
Szacowana cena: 11110000  ––  11330000  zzłł
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Historia Dalmore sięga 1263 roku. W tym roku Colin z Kintail, przywódca klanu Mackenzie, uratował króla Aleksandra
III przed furią szarżującego jelenia. W uznaniu tego szlachetnego czynu król przyznał klanowi Mackenzie prawo do
używania 12 spiczastego emblematu królewskiego jelenia na ich herbie. Kiedy potomkowie klanu stali się właścicielami
destylarni The Dalmore w 1867 roku, Royal Stag stał się rozpoznawalną ikoną, która dumnie zdobi dziś każdą butelkę
The Dalmore. Emblemat, który uosabia bogatą przeszłość, a jednocześnie ucieleśnia obietnicę, że The Dalmore
pozostanie w czołówce wśród whisky single malt.
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Dalmore Vintage Single Malt Scotch Whisky 0,7l 45% 
rocznik 2002

Dalmor Vintage to single malt szkockiego pochodzenia z regiony Highlands. Whisky to dojrzewało w beczkach po ame-
rykańskim Bourbonie a następnie w beczkach po winie Cabernet Sauvignon i Muscatel. Podczas degustowania tego
wyjątkowego trunku w nosie wyczuwalne są subtelne nuty świeżych drewnianych desek, suszonych moreli oraz kar-
melu. Następnie przywitają nas słodkie nuty gruszki, liczi, rabarbaru, białego pieprzu oraz suszonych śliwek i tytoniu.
W smaku mocno wyczuwalne są nuty dębowej beczki, imbiru, białego pieprzu oraz grabinki. Występuje również de-
likatna kwasowość nabyta podczas leżakowania w beczkach po winie oraz delikatne nuty owoców. Finisz jest średnio
długi z nutami lukrecji oraz gruszki. 

74. Cena sprzedaży minimalnej: 11550000  zzłł
Szacowana cena: 11550000  ––  22000000  zzłł
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Dalmore Cabernet Sauvignon Single Highlands Malt 
Scotch Whisky 0,7l 45%

rocznik 1973

Whisky z gamy „Rare & Prestigious”, firmy Whyte & Mackay. 
Ten pochodzący z 1973 roku Dalmore był pierwotnie leżakowany w beczkach z amerykańskiego białego dębu,
a następnie dojrzewał przez kilka lat w beczkach po Cabernet Sauvignon od Ch. Haut-Marbuzet, Cru Bourgeois
z apelacji St. Estephe. 

PPrroodduukktt  ww  wwyyjjąąttkkoowwyymm  ooppaakkoowwaanniiuu  pprreezzeennttoowwyymm..

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  770022  zz  11000000

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
ZZaappaacchh:: głęboki i słodki, letnie owoce w towarzystwie syropu owocowego i wanilii, a następnie gorzkiej czekolady.
SSmmaakk:: elegancki z nutami malin i bogactwem konfitury owocowej, wyczuwalny cynamon i łagodna nuta dębu dodająca
subtelnie równoważącej wytrawności. 
FFiinniisshh:: bogaty, wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce z domieszką świeżych malin, nutą wiśni i długotrwałą
wytrawnością.

75. Cena sprzedaży minimalnej: 2255550000  zzłł
Szacowana cena: 2266550000  ––  3311000000  zzłł
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ZZ  pprryywwaattnneejj  kkoolleekkccjjii
sszzaannoowwaanneejj  rrooddzziinnyy  

nniieemmiieecckkiieejj

Kieliszki do Original Danziger
Goldwasser 400 lat 

istnienia trunku

KKoommpplleett  66  sszzttuukk

76. Cena sprzedaży minimalnej: 115500  zzłł
Szacowana cena: 118800  ––  220000  zzłł

420 lat istnienia trunku
Original Danziger Goldwasser 

Cognac XO Infusion 
0.7L 40%

Historia tego trunku rozpoczyna się w XVI w. a dokładnie
w 1598r., gdy do Gdańska przybywa Ambroży Vermoo-
len, niderlandzki uchodźca religijny z Lier, który wraz ze
swoim majątkiem przywiózł ze sobą dotąd nieznane re-
ceptury. Według jego pierwotnego zamysłu Goldwasser
był oparty na mieszaninie dwudziestu ziół i przypraw
orientalnych, między innymi rozmarynu, jałowca, goździ-
ków, cynamonu, lawendy, anyżu, kardamonu, kurkumy,
kolendry, macierzanki. Charakterystyczną cechą tego
trunku są drobne płatki 22- lub 23-karatowego złota, roz-
proszone w alkoholu.
Goldwasser Cognac Infusion to połączenie Cognac XO
i gorzkiej pomarańczy z wyselekcjonowanymi ziołami
i przyprawami, w tym płatkami prawdziwego 22-karato-
wego złota, pieprzem kubeba, korzeniem gala galu, kwia-
tami lawendy oraz skórką pomarańczy. Edycja powstała
aby uczcić 420 rocznicę założenia przez Ambrosien
Vermöllen. W hołdzie twórcy, przy użyciu oryginalnej
receptury Goldwasser, płatków złota i Cognac XO z naj-
lepszych winogron regionu Charente, powstała specjalna
edycja „Goldwasser Cognac Infusion”. 

77. Cena sprzedaży minimalnej: 8800  zzłł
Szacowana cena: 8800  ––  115500  zzłł
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Beverbach Single Malt German
Whiskey Sherry Cask 0,7L 43%

Limited Release 2018

Pierwsza ze wszystkich rozlanych whiskey wyproduko-
wanych przez Hardenberg

Beverbach Single Malt Whisky z niemieckiej destylarni
Hardenberg jest wytwarzana z połączenia słodowanego
jęczmienia i słodowanej pszenicy, w przeciwieństwie do
whisky single malt ze Szkocji. Początkowo leżakuje
w beczkach po Burbonie pierwszego napełnienia, a następ-
nie trafia do beczek, w których wcześniej znajdowała się
brandy. Pozwala to nabrać aromatów owocowych i lekko
pikantnych.

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
NNooss:: delikatny jałowiec i lekka czekolada
JJęęzzyykk:: początkowo łagodny i kremowy, następnie staje
się bardziej pikantny, na końcu pojawia się czarna po-
rzeczka
FFiinniisszz:: średnio długi, miękki i łagodny, z lekko wyczuwalną
nutą czarnej porzeczki

78. Cena sprzedaży minimalnej: 220000  zzłł
Szacowana cena: 226600  ––  330000  zzłł

Spitzberg Polska Wódka
Długo Starzona w Beczkach

Dębowych 0,5L 44% 
rocznik 2018

Spitzberg inaczej Palenica to szczyt góry w Beskidzie
Śląskim, gdzie znajduje się granica z regionem, w którym
położona jest nasza destylarnia. Spitzberg to wódka
leżakowana w polskich dębowych beczkach o pojemności
225 L. Posiada chronione oznaczenie geograficzne
„Polska Wódka / Polish Vodka”, co oznacza, że jest wy-
twarzana z alkoholu otrzymywanego wyłącznie z trady-
cyjnych polskich zbóż, którego wszystkie etapy produkcji
odbywają się w Polsce.

Spitzberg 2018 Wódka Polska Długo Starzona w Becz-
kach Dębowych to 100-procentowa polska wódka pro-
dukowana od początku do końca z polskich produktów.
Jej wyjątkowość podkreśla opakowanie z ręcznie wyko-
naną etykietą. Podczas degustacji czuć zrównoważony
i subtelny smak wanilii, podkreślany zapachem marce-
panu, czekolady oraz migdałów. Końcówka jest jednak
w pełni zarezerwowana dla wanilii i jej delikatnego aromatu.

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  0011  zz  1100

79. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 330000  ––  445500  zzłł
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Spitzberg Polska Wódka
Długo Starzona w Beczkach

Dębowych 0,5L 44% 
rocznik 2018

Spitzberg inaczej Palenica to szczyt góry w Beskidzie
Śląskim, gdzie znajduje się granica z regionem, w którym
położona jest nasza destylarnia. Spitzberg to wódka leża-
kowana w polskich dębowych beczkach o pojemności
225 L. Posiada chronione oznaczenie geograficzne
„Polska Wódka/Polish Vodka”, co oznacza, że jest wy-
twarzana z alkoholu otrzymywanego wyłącznie z tradycyj-
nych polskich zbóż, którego wszystkie etapy produkcji
odbywają się w Polsce.

Spitzberg 2018 Wódka Polska Długo Starzona w Becz-
kach Dębowych to 100-procentowa polska wódka pro-
dukowana od początku do końca z polskich produktów.
Jej wyjątkowość podkreśla opakowanie z ręcznie wyko-
naną etykietą. Podczas degustacji czuć zrównoważony
i subtelny smak wanilii, podkreślany zapachem marce-
panu, czekolady oraz migdałów. Końcówka jest jednak
w pełni zarezerwowana dla wanilii i jej delikatnego aromatu.

BBuutteellkkaa  nnuummeerr  0022  zz  1100

80. Cena sprzedaży minimalnej: 330000  zzłł
Szacowana cena: 330000  ––  445500  zzłł

Niesygnowany, kraj pochodzenia: Niemcy w stylu Art
Nouveau
Materiały: Cyna oraz różowe szkło
Rok - około 1890
Wysokość - 28 cm
Waga - 436 g.
W dobrym stanie technicznym 

Naczynie służące do dekantacji wina, tzn. zlewania 
płynu winnego znad osadu tworzącego się w butelce. 
Służy do serwowania Porto.

81. Cena sprzedaży minimalnej: 11550000  zzłł
Szacowana cena: 11770000  ––  22220000  zzłł

ZZ  pprryywwaattnneejj  kkoolleekkccjjii
sszzaannoowwaanneejj  rrooddzziinnyy  

hhoolleennddeerrsskkiieejj  

Dekanter do wina w stylu
Art Nouveau
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Kopke Colheita Porto 
0,75L 20%

rocznik 1957

NNoottyy  ddeegguussttaaccyyjjnnee::
KKoolloorr:: bursztynowy z jasnymi, kasztanowymi niuansami. 
NNooss:: Złożony i delikatny, z żywicznymi aromatami dobrze
wkomponowanymi w nuty migdałów, miodu i pomarańczy.
JJęęzzyykk:: słodki, elegancki i zbalansowany, dobrze wyczu-
walne nuty karmelu. 
FFiinniisszz:: Miękki i trwały.

Szczepy winorośli: 25% Touriga Nacional, 25% Tinta
Roriz, 25% Touriga Franca, 25% Tinta Barroca

82. Cena sprzedaży minimalnej: 11770000  zzłł
Szacowana cena: 11770000  ––  22550000  zzłł

Kopke Vintage Porto 0,75L 20%
rocznik 2015 i 2016

KKoolleekkccjjaa  ddwwóócchh  wwyyjjąąttkkoowwyycchh  ppoorrttoo  KKooppkkee

Kopke jest częścią dziedzictwa Portugalii i zostało stwo-
rzone w 1638 roku przez Christiano Kopke i jego syna
Nicolau Kopke. Przez kilka pokoleń Firmą zarządzało kilku
przedstawicieli rodziny Kopke i dzięki swoim winom cieszy
się doskonałą opinią. Niektórzy jej członkowie byli głęboko
zaangażowani w handel portowy, głównie w XIX wieku. 

W 1953 roku, po negocjacjach, rodzina Barros, na czele
z Manuelem Barrosem, wykupiła firmę, która rozwija się
nieustannie wraz z rozwojem nowych winnic sadzących
najbardziej znane odmiany. W czerwcu 2006 roku Grupa
rozszerza się i staje się Sogevinus z silną obecnością
w branży winiarskiej.

83. Cena sprzedaży minimalnej: 445500  zzłł
Szacowana cena: 445500  ––  555500  zzłł
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Kopke Colheita Porto 0,75L 20% 
rocznik 1965, 1966, 1967

KKoolleekkccjjaa  ttrrzzeecchh  wwyyjjąąttkkoowwyycchh  ppoorrttoo  KKooppkkee

KKooppkkee  CCoollhheeiittaa  PPoorrtt  11996655
BBaarrwwaa:: Żywa barwa bursztynu
NNooss:: Suszone owoce oraz słodki likier, delikatny marcepan, świeży miód oraz orzeźwiający akcent prażonych orze-
chów laskowych. 
JJęęzzyykk:: Kandyzowane owoce, praliny oraz toffi działają na korzyść jego złożonego wrażenia, które równoważy przy-
jemna świeżość z pikantną kwasowością. 

KKooppkkee  CCoollhheeiittaa  PPoorrtt  11996666
BBaarrwwaa:: Intensywny brązowy kolor z ceglastym refleksem świadczącym o jego długowieczności
NNooss:: aromaty suszonych owoców i wyraźne nuty dymne
Język: jedwabisty i delikatny, o niebanalnej strukturze i elegancji. Smaki śliwki, suszonej figi i wanilii są dobrze zba-
lansowane, nadając winu niepowtarzalny i wyrazisty styl
FFiinniisszz:: Wyjątkowo trwały 

KKooppkkee  CCoollhheeiittaa  PPoorrtt  11996677
BBaarrwwaa:: Intensywna bursztynowa barwa z zielonymi refleksami, odpowiednia do procesu starzenia. 
NNooss:: aromat suszonych owoców ze sporym udziałem niuansów orzecha laskowego
JJęęzzyykk:: nuty toffi i słodkich rodzynek, niezwykle zrównoważone oraz cechuje się doskonałą strukturą. 
FFiinniisszz:: długi i pełen aromatu z czekoladowym, rozgrzewającym akcentem na podniebieniu.

84. Cena sprzedaży minimalnej: 22777700  zzłł
Szacowana cena: 22880000  ––  22990000  zzłł
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Porto Teylor's 20-letnie 0,75L 20%

Taylor Fladgate to jedna z najważniejszych winnic w Douro. Charakteryzuje się szeroką gamą tradycyjnych Porto, od kla-
sycznych ekspresji po płowe Porto w różnym wieku, ale przede wszystkim ze względu na styl późnego butelkowania. Firma
rozpoczęła swoją działalność w 1692 roku, kiedy do Portugalii przybył angielski kupiec winny Job Bearsley, chociaż mu-
siało upłynąć wiele lat, zanim zaczęło być znane jako Taylor's. Bearsley początkowo handlował czerwonym portugalskim
winem z północnego zachodu kraju. Taylor często zmieniał właścicieli aż do XIX i XX wieku, gdy przechodząc pod kon-
trolę Josepha Taylora i Johna Fladgate, zyskała swoją ostateczną sławę oraz nazwę. Taylor's Ports reprezentują trzystu-
letnią tradycję. Trzy wieki niezależnej własności rodziny i doświadczenia w produkcji najlepszych porto zapewniają, że
Taylor's Ports będą nadal spełniać najwyższe standardy, łącząc tradycję i innowacje. Kolor wina jest jasno płowy, z nutą
granatu. Po otwarciu butelki w powietrzu czuć zapach orzechów włoskich, krówki, karmelu i przypraw bożonarodzenio-
wych. Za to w smaku wyczuwalne są nuty ciemnych owoców, babeczki i śliwki oraz nuty czekoladowej. Na długim fini-
szu czuć duże ilości rozgrzewającej, tytoniowej i przyprawowej słodyczy. Red Port jest mieszany z różnymi odmianami
winogron. Dokładna tożsamość tych składników i proporcje, jakie każdy reprezentuje w końcowej mieszance, mogą nie
być znane nawet producentowi wina. Brak tak wydawałoby się oczywistej wiedzy jest uszanowaniem dla tradycji zwią-
zanej z produkcją portugalskiego Porto. Liczba butelek tego Porto jest ograniczona.

85. Cena sprzedaży minimalnej: 113300  zzłł
Szacowana cena: 115500  ––  220000  zzłł
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Dalva Golden White Porto Col-
heita (Single Harvest) 0,75L

20% rocznik 1963

C. da Silva (Vinhos) to tradycyjna winnica Porto założona
w 1862 roku, choć jego nazwa pochodzi z początku XX
wieku. Silva najbardziej znany jest ze swojej kolekcji Col-
heita (single vintage Tawny oraz White Ports), zwłaszcza
Golden Whites z 1952, 1963 i 1971 roku: są to jedne z
najbardziej znanych, rzadkich i intrygujących win porto,
które można znaleźć w regionie Alto Douro. Sam C. da
Silva tworzy kolekcję White Porto Colheita w ograniczo-
nych ilościach, gdyż tylko raz na dekadę, honorując tym
samym stuletnią technikę i tradycję. 

Dalva Golden White Porto pochodzi z Portugalii z regionu
Alto Douro, jest ono głównie mieszanką trzech szczepów
winorośli: Malvasia Fina, Viosinho i Rabigato. Jest to wino
mocne, intensywne w smaku oraz bardzo złożone, co
skłania do refleksji na temat jego barwy. 
Porto ma w sobie świeżość i podniosłość lecz jego barwa
nie przypomina innych win z tej samej serii. Jest to czysty
wyraz rejonu Douro, w którym odnaleźć można znaczenie
nazwy „Porto”.

86. Cena sprzedaży minimalnej: 666600  zzłł
Szacowana cena: 11220000  ––  11550000  zzłł

Urządzenie do nalewania 
wina Porto

Urządzenie do nalewania porto. Wykonane z mosiądzu.
Przemysłowo zaprojektowane w latach 60-tych XX wieku,
około roku 1950, do nalewania starych roczników porto.
Butelka porto będzie dobrze trzymana na wsporniku. 

Kraj pochodzenia - Francja. 
Wymiary: 45 cm wraz ze stojakiem 33 x 20 cm.

87. Cena sprzedaży minimalnej: 550000  zzłł
Szacowana cena: 990000  ––  11000000  zzłł
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84

Quinta Da Devesa Colheita Cask 70-letnie 0,5L 21% 
rocznik 1944

Zaskakująca kwasowość z uwagi na złożoność i jakość smaków. Zielonkawy kolor wskazuje na jego długi wiek.
Aromat i smak suchych owoców, nugatu, mel, karmelu, cygara i kawy. Miękka i niesamowita tekstura na końcu ust.

88. Cena sprzedaży minimalnej: 990000  zzłł
Szacowana cena: 990000  ––  11110000  zzłł



85

Stolik – barek Art Deco

W okleinie orzechowej. Wysokość: 75 cm, szerokość 77cm, głębokość 58 cm.

89. Cena sprzedaży minimalnej: 11880000  zzłł



86

Karafka

Szkło szlifowane, trawione, wys. 18,5 cm, XX w.

90. Cena sprzedaży minimalnej: 440000  zzłł

Karafka i 5 kieliszków 
do likieru

Szkło szlifowane, trawione, wys. 28 i 8 cm, XX w.

91. Cena sprzedaży minimalnej: 775500  zzłł



87

Komplet szkieł Saint Louis „Thistle“

Szkło kryształowe, szlify diamentowe i płaskie, złocenie reliefowe.
2 karafki z korkami, wys. 38 i 31 cm, buteleczka z korkiem, wys. 12 cm, wazonik, wys. 10,5 cm, 6 szklanek, wys. 14 cm,
6 kieliszków do szampana, wys. 19 cm. Saint-Louis (Francja), wzór „Thistle“, proj. 1908 r.

92. Cena sprzedaży minimalnej: 1111000000  zzłł



88

Kieliszki „Moser“

szkło trawione, motyw myśliwski, sygnowane „Moser“,
połowa XX w. Wysokość 6,7 cm; średnica 5 cm.

94. Cena sprzedaży minimalnej: 11880000  zzłł

7 kieliszków-römerów

Szkło miodowe, trawiona dekoracja roślinna, guzy, wys.
13 cm, płn. Niemcy, XX w.

93. Cena sprzedaży minimalnej: 11330000  zzłł



89

Zestaw karafka i kieliszki

Zestaw karafka i kieliszki, szkło soczewkowe ręcznie
malowane, farby emaliowane.
W skład zestawu wchodzą:
- Karafka wys. 24 cm
- 6 kieliszków wys. 7 cm.
I połowa XX wieku.

95. Cena sprzedaży minimalnej: 22220000  zzłł

Zestaw do likieru

Szkło dwubarwne, szlifowane, motyw myśliwski, Czecho-
słowacja Bohemia, połowa XX w. 
Wysokość karafki 23 cm, kieliszków-6 cm.   
Jeden kieliszek delikatny ubytek.

96. Cena sprzedaży minimalnej: 775500  zzłł



90

Zestaw karafka i kieliszki

Zestaw karafka szkło fioletowe, wys. 26 cm, szer. 18 cm,
oraz kieliszków wys. 6 cm. Czechy, I połowa XX wieku.

97. Cena sprzedaży minimalnej: 11000000  zzłł

Zestaw karafka i kieliszki

Zestaw karafka wys. 27 cm i pięć kieliszków wys. 7 cm
(huta szkła Józefina?)
Szkło bezbarwne ręcznie malowane schwarclotem.
Początek XX wieku, stan zachowania bardzo dobry.

98. Cena sprzedaży minimalnej: 22000000  zzłł



Produkty

91

l.p str.

1. 2 butelki Chateau Vieux Maillet Pomerol 0,75L 14,5% rocznik 2009 7

2. 1 butelka Chateau Saint Bonnet Medoc 0,75L 13,5% rocznik 2009 8

3. 1 butelka Chateau Fonbadet, a.o.c Pauillac Pierre Petrone 0,75L 13% rocznik 1983 8

4. 1 butelka Chateau du Moulin Rouge Haut-Medoc 0,75L 12,5% rocznik 1996 8

5. 1 butelka Château Fonbadet Pauillac 0,75L 12,5% rocznik 2002 9

6. 1 butelka Château Villa Bel Air Graves 0,75L 13% rocznik 2006 9

7. 1 butelka Château Haut Mazeris Fronsac 0,75L 12,5% rocznik 1983 9
8. 1 butelka Château Tour Prignac Médoc 0,75L 12% rocznik 1986 9

9. 1 butelka Château Cantenac Sudre 0,75L 11% rocznik 1982 9

10. 1 butelka Vieux Château Landon Cyril Gillet Médoc 0,75L 13% rocznik 2006 9

11. Chateau Labegorce-Zede Margaux 0,75L 13% rocznik 1983 10

12. Chateau Patache d’aux Medoc Cru Bourgeois 0,75L 13% rocznik 2001 10

13. Chateau Blagnac 0,75 12,5% rocznik 1998 10

14. Chateau Peyrabon 0,75 12% rocznik 1992 11
15. Château de Camensac Haut-Medoc Grand Cru Classe 0,75L 12% rocznik 1982 2 butelki 11
16. 6 butelek Mas de Daumas Gassac 0,75L 12,5% rocznik 2005 12

17. 6 butelek Mas de Daumas Gassac 0,75L 13,5% rocznik 2010 13
18. Cote de Beaune les Pierres Blanches 0,75L 12,5% rocznik 2008 14
19. Vougeot 1 cru le Clos Blanc de Vougeot 0,75L 13% rocznik 2007 14

20. 3 butelki Pommard Clos Blanc 0,75L 13,5% rocznik 2012 15
21. Bourgogne Mont Avril Cote Chalonnaise 0,75L 13% rocznik 1990 15

22. Clos de L'oratoire des Papes 3L 13% rocznik 1997 16
23. Cote Rotie Grande Reserve 0,75L 12.5% rocznik 2011 17

24. Domaine Pochon Crozes Hermitage 0,75L 12,5% rocznik 1990 18

25. Domaine Pochon Crozes Hermitage 0,75L 12,5% rocznik 1993 18

26. Domaine Mathieu Châteauneuf du Pape 0,75L 14,5% rocznik 1989 17
27. Louis Bernard Hermitage 0,75L 13% rocznik 2011 19

28. Saint Mont Vinges Prephylloxeriques Rouge 0,75L 13,5% rocznik 2014 nr butelki 14/1500 19

29. Langhe Gaja Sperss 0,75L 14% rocznik 2000 21

30. Sassicaia Bolgheri Tuscany, Italy 0,75L 14% rocznik 2009 23

31. Carlum Toscana Indicazione Geografica Tipica 0,75l 13,5% - Wadowice rocznik 2010 23

32. Les Emirs 0,75L 14% rocznik 2011 26

33. Private Selection Red Domaine Wardy 0,75L 15% rocznik 2007 26
34. Havana Hills Du Plessis 0,75 14,5% rocznik 2002 28

35. Kobus 0,75 14% rocznik 2003 28

36. Codru Vin De Vinotea (Moldova) 0,7L 12,5% rocznik 1988 30

37. Przyrząd do korkowania wina 32

38. Cavalli Tenuta Degli Dei 0,75L 14% rocznik 2015 33

39. Le Redini Tenuta Degli Dei 0,75L 14% rocznik 2018 33

40. Chianti Classico Tenuta Degli Dei 0,75L 14% rocznik 2016 33
41. Karafka firmy WMF 33
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42. Cavalli Collection I.G.T. Toscana Rosso 0,75L 14% rocznik 2016 34

43. Tenuta Degli Dei Grappa 0,5L 43% 34

44. Roberto Cavalli Vodka 3L 40% 35

45. Metaxa Porcelanowa Karafka Ręcznie Malowana 24 karatowym złotem 0,7L z lat 70’ 37

46. Metaxa Grande Fine 0,7L 40% 40-letnia 37
47. Metaxa Golden Age 0,7L 40% rocznik 1970 38

48. Kolekcja Apsinthion 0,5L – 4 butelki 39

49. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 0,5L 

40% rocznik 2004 41

50. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 0,5L 

40% rocznik 2005 42
51. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Edycja specjalna w drewnie olchowym 0,5L 40% 

rocznik 2006 43

52. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2013/2015 44
53. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2012/2016 44

54. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2014/2015 45
55. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% rocznik 2015/2017 45

56. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Tempranillo Cask 0,5L 40% in white rocznik 2015 46

57 Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sherry Cask 0,5L 40% in black rocznik 2015 47
58. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka Sauvignon Blanc Cask 0,5L 40% 

in rose gold rocznik 2016 48

59. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 1,5L 40% Box Piano White Homage 
J. Łaski Tempranillo rocznik 2015 49

60. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 1,5L 40% Box Piano Rose Gold Sauvignon Blanc 

rocznik 2015 50
61. Oryginalna Leżakowana Miodula Prezydencka 0,5L 40% Wild Fields Single Grain Polish Whisky 

rocznik 2019 51
62. Lemorton Calvados 0,7L 40% rocznik 1972 54

63. Lemorton Calvados 0,7L 40% rocznik 1962 55
64. Camus Vintage Cognac 0,7L 46% rocznik 1973 57

65. Wild Fields Single Malt 100% Barley Polish Whisky 0,7L 46,5% rocznik 2016 61

66. Wild Fields Single Malt 100% Wheat Polish Whisky 0,7L 46,5% rocznik 2016 61
67. Wild Fields Original Single Malt Polish Whisky 0,7L 46,5% rocznik 2018 62

68. Wild Fields Sherry Cask Single Malt Barley Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5% rocznik 2017 62

69. Wild Fields Sherry Cask Single Malt Wheat Polish Whisky in wooden box 0,7L 46,5% rocznik 2017 63

70. Wild Fields American Oak Cask Single Malt Barley Polish Whisky 

in wooden box 0,7L 46,5% rocznik 2017 63
71. Teaninich Old & Rare Platinum 40,2% 0,7L 43-letni rocznik 1975 65
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72. Glenlossie 1975 Old & Rare 43,3% 0,7L 44-letnia rocznik 1975 66

73. Heritage Tullibardine 0,7L 47,1% 30-letnia rocznik 1989 67

74. The Sovereign Grain - North British 32-letni 0,7L 51,1% rocznik 1988 68
75. Sovereign Port Dundas 48,2% 31-letnia rocznik 1990 69

76. The First Editions Glen Moray 0,7L 54,6% Single Malt 25-letnia rocznik 1994 69

77. The First Editions Macduff 0,7L 51,5% Single Malt 21-letnia rocznik 1997 70

78. The First Edition Tormore 0,7L 45,7% 26-letnia rocznik 1992 70
79. Hepburn’s Choice Caol Ila 0,7L 46% - wine 9-letnia – sherry rocznik 2010 71

80. The First Editions Caol Ila 0,7L 59,3% 10-letnia rocznik 2010 71

81. Hepburn’s Choice Bunnahabhain 0,7L 46% 12-letnia rocznik 2008 72

82. Hepburn’s Choice Benrinnes 0,7L 46% - wine 9-letnia rocznik 2010 72

83. Old Suntory Japanese Whisky 0,75L 43% Circa 1968 73

84. Brandenbarg’s Pure Malt Whisky 0,7L 40% 3-letnia 73
85. Dalmore Vintage Single Malt Scotch Whisky 0,7l 45% rocznik 2002 75

86. Dalmore Cabernet Sauvignon Single Highlands Malt Scotch Whisky 0,7l 45% rocznik 1973 76
87. Original Danziger Goldwasser Cognac XO Infusion 0,7L 40% 77

88. Kieliszki do Original Danziger Goldwasser 400 lat istnienia trunku 77

89. Beverbach Single Malt German Whiskey Sherry Cask 0,7L 43% 
(Pierwsza ze wszystkich rozlanych whiskey wyprodukowanych przez Hardenberg) rocznik 2018 78

90. Spitzberg Wódka Polska Długo Starzona w Beczkach Dębowych 0,5L 44% rocznik 2018 78

91. Spitzberg Wódka Polska Długo Starzona w Beczkach Dębowych 0,5L 44% rocznik 2018 79
92. Dekanter do wina w style Art Nouveau – szacowany rok produkcji 1890 79

93. Kopke Colheita Porto rocznik 1957 0,75L 20% 80

94. Kopke Vintage Porto rocznik 2015 i 2016 0,75L 20% 80

95. Kopke Colheita Port rocznik 1965, 1966, 1967 0,75L 20% 81

96. Porto Teylor's 0,75L 20% 20-letnie 82

97. Dalva Golden White Porto Colheita (Single Harvest) 0,75L 20% rocznik 1963 83

98. Urządzenie do nalewania wina Porto 83

99. Quinta Da Devesa Colheita Cask 0,5L 21% 70YO/550L rocznik 1944 84

100. Stolik - barek Art Deco 85

101. Karafka 86

102. Karafka i 5 kieliszków 86

103. Komplet szkieł Saint Louis „Thistle“ 87

104. 7 kieliszków-römerów 88

105. Kieliszki „Moser“ 88

106. Zestaw karafka i kieliszki 89

107. Zestaw do likieru 89

108. Zestaw karafka i kieliszki 90

109. Zestaw karafka i kieliszki 90



MMuunnddiivviiee  pprroowwaaddzzii  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ooppiieerraajjąącc  ssiięę  nnaa  wwiieelloolleettnniimm  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiuu..
TTrraaddyyccjjee  ssiięęggaajjąą  11888888  rrookkuu,,  ppoommyyssłłyy  nnaa  rroozzwwóójj  oorrggaanniizzaaccjjaa  cczzeerrppiiee  ccooddzziieennnniiee,,  iinnssppiirruujjąącc  ssiięę
wwyyoobbrraaźźnniiąą  ii  oottoocczzeenniieemm..  ŁŁąącczzeenniiee  ttrraaddyyccjjii,,  wwyyoobbrraaźźnnii  ii  aawwaannggaarrddyy  ttwwoorrzząą  ffuunnddaammeenntt  mmaarrkkii,,  ww  kkttóórreejj

ppoosszzcczzeeggóóllnnee  pprroodduukkttyy  ppoossiiaaddaajjąą  wwłłaassnnąą  aauuttoonnoommiięę,,  iiddeennttyyffiikkaaccjjęę  ii  aauutteennttyycczznnee  wwaarrttoośśccii..

11999966 – rozpoczęcie działalności produkcyjnej w Polsce (od 1978 firma Toorank działa w Królestwie
Niderlandów) pod nazwą Toorank Polska S.A., założyciel firmy Antoon Cornelis Jan Blij. Skupienie
uwagi na lokalnych klientach oraz wąskim zakresie produtkowym.
22001188 – Renowacja zaplecza magazynowego dla wyrobów składowanych luzem w beczkach –
Leżakownia 1903 r.
22001199 – Wprowadzenie likierów Mundivie.
22002200 – Nowa nazwa firmy: Mundivie S.A.
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Firma Mundivie S.A., z myślą o turystach – koneserach
luksusowych alkoholi i miłośnikach regionalnych trunków –
stworzyła Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych (Krakow’s
Home of Craft Spirits). Mundivie stworzyła takie miejsce,
w którym można zdobyć najważniejsze informacje o alkoholach
szlachetnych i o tym, jak je serwować – z zachowaniem od-
powiednich metod, jak temperatura, sposób podania czy od-
powiednie szkło. Krakowski Dom Alkoholi Rzemieślniczych to
gwarancja zdobycia umiejętności przygotowania alkoholi.
Prowadzone w tym miejscu warsztaty, polegają na przygoto-
waniu własnych kompozycji smakowych pod okiem specjalisty.
Można tu posmakować wykwintnych trunków produkowa-
nych na bazie oryginalnych receptur, ale także napić się wy-
śmienitej kawy oraz herbaty z regionu Assam. Urządzone ze
smakiem klimatyczne wnętrze sprzyja miłym rozmowom.

KKrraakkoowwsskkii  DDoomm  AAllkkoohhoollii  RRzzeemmiieeśśllnniicczzyycchh

TTuurryyssttyykkaa  kkuullttuurroowwaa,,  ww  ttyymm  eennoo--  ii  bbiirroottuurryyssttyykkaa,,  sskkoonncceennttrroowwaannaa  jjeesstt  nnaa  pprroommooccjjii  rreeggiioonnóóww
ii  llookkaallnnyycchh  aallkkoohhoollii..  OOddwwiieeddzzaajjąąccyy  ttee  rreeggiioonnyy  mmooggąą  zzddoobbyyćć  cceennnnee  wwiiaaddoommoośśccii  oo  hhiissttoorriiii  ttrruunnkkuu,,
mmeettooddaacchh  ppooddaawwaanniiaa  ggoo,,  aa  ttaakkżżee  ttrraaffiićć  nnaa  ddeegguussttaaccjjęę  lluubb  wwaarrsszzttaattyy..



PPLLAACCÓÓWWKKII   DDEESSYY::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12-51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku. 

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych
i wykwalifikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące
poloników m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych
z muzeami krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą
środowiska akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku
na okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnore-
nesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal
i kolumna. Kolejna przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego
piętra., stropy belkowe i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami
przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE AUKCJE

MALARSTWO * GRAFIKA * RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
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