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BACARDI
AÑEJO CUATRO

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
ГОЛД 6/0,70 
37,5%

Шифра:
500168

Баркод:
5010677024204

Бленд од повеќе румови стареени минимум 4 години под Карибското 
сонце, BACARDÍ Añejo Cuatro 4 годишниот рум има уникатен вкус и неж-
но златна боја. Уживајте во нотите од нежна ванила, чаден даб, каран-

филче и мед за гладок финиш.

BACARDI GRAN 
RESERVA DIEZ
Експертски бленд. Стареено во буриња минимум 10 години под Карибското 
сонце. Понатака исфилтрирано преку процес на дестилирање за гладок фи-
ниш. Се забележуваат нежни ноти на нектар, банана и круша, избалансира-
ни со карамелизирана ванила и даб.

Создаден во 1862, Бакарди 8 годишен, остана единствено зачуван во фами-
лијата Бакарди седум генерации. Користен само во најспецијални прилики, 
овој златникав рум е еден од најстариот приватно поседуван бленд (мешави-
на) во светот.



BACARDI CARTA BLANCA

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
СУПЕРИОР 
12/1,00 37,5%

Шифра:
500155

Баркод:
5010677012850

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
СУПЕРИОР 
12/0,20 37,5%

Шифра:
500114

Баркод:
5010677012218

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
СУПЕРИОР 
6/0,70 37,5%

Шифра:
500161

Баркод:
5010677014205

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
СУПЕРИОР 
6/0.35 37,5%

Шифра:
500115

Баркод:
5010677012232

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
К.БЛАНКА
60/0,05 37,5%

Шифра:
500187

Баркод:
5010677010115

Пред Дон Факундо да го преправи рецептот, белите румови биле остри на вкус, нерафинирани и сирови. Во 1862 тој го создаде 
Бакарди Карта Бланка, кој е производ на 10 години посветеност на креирање на совршен рум.

Ароми и вкусови:
Има карактеристичен вкус на ванила и ноти на бадем кои се развиени во бели дабови буриња и истакнати преку тајниот рецепт 
на производство со активен јаглен за специфично гладок вкус.



-

-

-
-

BACARDI 
CARTA
ORO
Артикл:
Рум БАКАРДИ 
ГОЛД 6/0,70 
37,5%

Шифра:
500168

Баркод:
5010677024204

Бакарди Карта ОРО (Бакарди Златен 
Рум), е експертски изработен од Ма-
естро de Ron Bacardi. Неговиот богат 
вкус и златеникава боја се развиени 
во дабови буриња и неговиот весел 
карактер доаѓа од обликуваната тајна 
на мешавина со јаглен.

Ароми и вкусови:
Путерно карамелен, богат вкус на ва-
нила, печени бадеми и ноти на банана, 
искомбинирани со благa нијанса на 
кора од портокал со лесен дабов вкус 
како финиш.

BACARDI
MOJITO
Артикл:
БАКАРДИ МОХИТО 6/0,70 14,9%

Шифра:
321

Баркод:
7610113000175

Од креаторите на оригинално мохито, 
доживејте класичен мохито коктел 
припремен со Бакарди Рум, Нане и Зе-
лен лимон. Единствено што треба да 
направите е да го сервирате во чаша 
со многу мраз, заедно со ливчиња од 
Нане и неколку резанки од Зелен ли-
мон. Уживајте!

Артикл:
Рум БАКАРДИ 
БЛЕК 6/0,7 40% alc

Шифра:
500160

Баркод:
5010677039093

 
 
 
 
 
 

 

BACARDI

Oва е зачинет рум зреед во американски 
дабови буриња, со интезивен вкус проследен 
со ароми на морско оревче и црн пипер. 
Преовладуваат силни, зачинети и сладки нијанси. 
Фините ноти на ванила, бадем, темно сушено овошје,
цимет, морско оревче и мед треба да ги заокружат 
зачадените ароми на румот и да обезбедат уникатен, 
богат вкус.

Артикл:

Шифра:

Баркод:
5010677740036

500166

Рум БАКАРДИ СПАЈС 6/0,7
35%



Артикл:
Рум Маунт Геј Блек Барел 6/0,70 43% 
 

Шифра:
68    

Баркод:
9501007224501

Артикл:
Рум Маунт Гaј XO 6/0,70 43%

Шифра:
69

Баркод:
9501007863502 

Маунт Гaј румовите се познати по својот мно-
гу сладок вкус каде се чувствуваат нијанси на 
бадеми, ванила, печено кафе додека горните ноти 
потсетуваат на зрели банани. 

Овој зреен рум има совршен баланс помеѓу нежни 
вкусови на ванила, дабови и суви ноти на зачини Во 

вкусот се содржат ноти на 
солен карамел, чад, каранфилче и темно чоколадо 

чувството во устата е благо, мазно и богато со  кре-
масти нијанси со арома која останува долго после 

голгата.

MOUNT GAY 
RUM

MOUNT GAY 
RUM XO



Артикл:
Св.Деварс 12/0,70 40 %

Шифра:
176

Баркод:
5000277000906

Артикл:
Св.Деварс

12/1.00

Шифра:
166

Баркод:
5000277001200

Артикл:
Св.Деварс 

48/0,20 40 %

Шифра:
500116

Баркод:
5000277000500

Артикл:
Св.деварс 12 годишна 

12/0,70 40%
Шифра:

177

Баркод:
5000277002450

DEWAR’S 12YO
Познат како „Наследникот„, по John Dewar (основачот), овој беспрекорен микс е резултат на процес за кој 
целата тежина е во времето. Одкога се комбинираат вискијата, се „венчаат„ со стари дабови буриња и во 
тој стадиум, „blend-от„ се остава да хармонизира до перфекција. Така основачите/семејството го произву-

вала тогаш, така се прави и сега.

бр.1 Scotch во САД 



GLEN GRANT 

Артикл:
СВ.ГЛЕН ГРАНТ 
Сингл Малт 
6/0,7 40%

Шифра:
400099

Баркод:
80432402993

-

Glen Grant The Major’s Reserve е најмладиот и најчесто пиениот сингл малт од 
асортиманот на Глен Грант. Има светло златна боја, и арома со нежна, малку 
сува и деликатна нота на јаболко. Вкусот: свеж, кремаст, со нијанси на ванила 
и јаболко. Финишот: умерено сув со примеси од лешник.

-

WILLIAM
LAWSON'S

Артикл:
Св.Вилијам Лосон 
6/0,70л 40%

Шифра:
500111

Баркод:
5010752000307

Неконвенционално шкотско виски.
Ништо неможе да се испречи помеѓу 
мажот и ова виски. Без треперливи 
нијанси. Без арома на дим. Без гра-
ници. Ништо неможе да ве спречи да 
уживате во неговиот богат, храбар и 
овошен вкус. Вкус на печени житарки. 
Нијанса на сочно јаболко. И примеси од 
топен лешник. Но не мора да ни верува-
те. Пробајте голтка. Или две.



and Sauternes.



Интензитетот на ова сингл малт

Шкотско виски е она што помага да

се дефинра Aultmore. Неговата боја

е бистра, ферментацијата долга.

Овој тип на спора и долга

дестилација помага да се

максимизира количината на

производство но вкусот кој се

добива како исход дозволуваат

интензитетот на самото виски да

дојде до полн израз: мирисен опус

но гладок на вкус.

Артикл:
СВ. АУЛТМОРЕ 12ГОД. 6/0,7 46%

 

Шифра:
500226

  

Баркод:
5000277000265



J

Po rt  C harl ot te  
10 YO /0 ,7 0 50 %

64

5055 80 74 0994 0

Oct omor e 1 1.1  
12 /0 ,7 0 59 ,4 %

65

 50 558 07 41 35 41

-

OCTOMORE



Артикл:
Виски Тилинг
сингл малт туба 
6/0,70 46%

Шифра:
100001

Баркод:
8002240001023

Артикл:
Виски Тилинг 
синлг греин туба 
6/0,70 46%

Шифра:
100002

Баркод:
8002240001023

Артикл:
Виски Тилинг 
смол бач лименка 
6/0,7 46%

Шифра:
100003

Баркод:
8002240001023

О ва виски е предизвик за стандарди те 
за она што Ирско виски може да биде со 
слоеви на уникатен вкус под влијание на 
нестандардните техники на зреење во 
буриња.
Рачно избраните буриња течност од 
жито и пче ница се ин ицијално целосно 
зреени во буриња во кои бил созреван 
Бурбон, а по натака то ј „бленд“ се остава 
да зрее до 12 месеци во буриња во кои е 
созреван Рум, за да ова виски до бие уни-
катен сув и ово шен карактер.

Целосно уникатен стил во рамки на Ирско 
Виски, поместувајќи ги граници те на воо-
бичаеното кон сосема но ва димен зија каде 
старо то се среќава со но вото.
О ва Single grain виски е креирано со упо-
тре ба на не вообичаен споj од 95% пче нка и 
5% слад од пче нка ко ј бил три пати дести-
лиран и зреен ексклузивно во Француски 
Дабови буриња во кои претход но било зре-
ено црв ено вино: Cabernet Sauvignon, созда-
вајќи вистинско уни катно Ирско Виски.

Преку иновативниот систем на зреење 
во буриња создадовме уни катен до бит-
ник на награди, ко ј е раскошен со вку-
сови и се вика: Teeling whiskey single malt. 
Из работено од Ирско виски со дестилат 
100% од слад од јачмен, зреен во буриња 
во кои допринесуваат на вкусо т да влија-
ат пет вина кои се зреени во нив (She rry, 
Port, Madeira, White Burgundy, Cabernet 
Sauvignon). О ва ирско син гл малт виски  
овозмо ќува впечатлив ово шен вкус ко ј е 
комплексен но балансиран и мно гу често 
е опи шано како „симфонија на вкусови“.



Артикл:

Виски Тилинг

тринити 3х5 цл

6/0, 0.5 46%

Шифра:

100005

Баркод: 

8002240001023



Артикл:

Виски Тилинг

смол бач

кутија со чаши

6/0.7

46%

Шифра:

100011

Баркод: 

5391523277891



Во чест на почетокот на новото поглавје на Златната ера 
на Ирското виски, Teeling Whiskey гордо го претставува 
Teeling Renaissance, лимитирана серија на шишињата 
Single Malt, прославувајќи го најдоброто виски што го 
нуди Teeling. Renaissance Series 3 се состои од 18 годишен 
Single Malt што е првично зреен во поранешни буриња за 
бурбон пред да се изработи со висок квалитет, во
поранешни вински буриња за мускат, давајќи ноти на 
свежа кајсија и манго со свеж цитрус и јаболко и
деликатен мек финиш. Потоа, произведениот Single Malt 
се флашира на 46% без ладно филтрирање, ограничено 
на само 9.000
шишиња.

Артикл:
Виски Тилинг
Ренесанс серис 3 
18год. 4/0,7 46%

Шифра:
100014

Баркод:
5391523277136

Инспирирано од старата област Блекпитс, која 
област е синоним за многу индустрии особено 
за производство на слад, ни доаѓа ова
извонредно виски. Со користење на чад од 
тресет за сушење на јачменот при процесот на
производство на слад, добиениот исушен 
слад од тресет има карактеристичен чаден 
вкус, што е главна карактеристика на Peated 
Single Malt.

Артикл:
Виски Тилинг 
синглмалт Блекпитс 
Питид туба
0,7 46%

Шифра:
100009

Баркод:
5391523276535



Компанијата Teeling Whiskey и
пиварницата Galway Bay, едни од 
најпознатите занаетчиски пиварници 
во Ирска, соработуваат со години на 
она што сега стана култна класика 
„200 fathoms“ - модерна
интерпретација на Imperial Stout, што 
зрее само еднаш годишно во
бурињата за Small Batch на Teeling. 
Беше неизбежно дека еден ден
целосно ќе се реализира оваа
соработка, враќајќи ги бурињата за 
сезонско темно пиво и  изработувајќи 
виски со богат темен вкус на слад.
Резултатот е вистинска прослава на
иновацијата на вкусот.

Teeling Amber Ale Dot Brew е 
бленд на ирско виски. Зреено 
е во поранешни  буриња за 
бурбон  до 5  години пред да 
добиe 15-месечен финиш во 
Amber Ale бочви од 
пиварницата Dot Brew во
Даблин. Шармантен мирис, 
кој веднаш стига до непцето.

Артикл:
Виски Тилинг
Стаут каск
6/0,7 46%

Шифра:
100012

Баркод:
5391523270694

Артикл:
Виски Тилинг
Амбер Але каск 
6/0,7 46%

Шифра:
100013

Баркод:
5391523277402

Артикл:
Виски Тилинг
Сингл Пот Стил 
туба 6/0,7 46%

Шифра:
100010

Баркод:
5391523270533

Ирското виски Teeling Single Pot Still е 
направено со користење на уникатна 
ирска мешавина, која се состои од 
50% слад и 50% незасладен јачмен 
кој е тројно дестилиран и созреан во 
комбинација од американски вирџин 
даб, бурбон и шери буриња.
Ова не е начинот на кој сите прават
ирско виски - тоа е начинот на Teeling. 
Тоа е Духот на Даблин.



Bushmills Original Ирското Ви -
ски е мешавина од сопстве -
ните трипати дестилирани 
малт вискија, направени од 
пченица, и има освоено 36 
награди само оваа година. 
Веднаш кога ќе го пробате 
ќе забележите дека има бо -
гата, нежна, и топла вкусна 
нота. Питко виски, со богат 
вкус кој може да се ужива 
без мраз, со мраз или пак во 
коктели. 

BUSHMILLS
ORIGINAL
Артикл:
БУШМИЛС ОРИГИНАЛ 6/0,7L 
40%alc

 
Шифра:
900101

Баркод:
5010103917087

Black Bush Ирското Виски е 
совршен спој на висока кон-
центрација од повеќе сингл 
малт виски, созревано во 

дрвени буриња.

Овој уникатен рецепт, преку 
кој е создаден Black Bush, 
има богат вкус и овошни 
ноти со длабок интензивен 
“карактер”, избалансиран до 

неверојатна перфекција.

BLACK
BUSH

Артикл:
БЛЕК БУШ 6/0,7L 40% alc

 
Шифра:
900102

Баркод:
5010103917292

Бушмилс Сингл Малт Ви-
ски е стареено 10 години 
и е трипати дестилиран од 
100% јачменов слад и зреен 
минимум 10 години, во дрве-
ни барели, кои пак го даваат 
неговиот вкус на мед, вани-

ла и чоколадна арома.
Може да се служи без мраз, 
со мраз,  или пак ако сте 
авантурист, пробајте го 

замрзнат.

BUSHMILLS
MALT 10 YRS.

Артикл:
БУШМИЛС МАЛТ 10 г. 6/0,70 

40% alc
 

Шифра:
900103

Баркод:
5010103917797



BUSHMILLS
ORIGINAL

Артикл:
 БУШМИЛС ОРИГИНАЛ 6/0,7L 
40% alc(КУТИЈА+2 ЧАШИ) 

Шифра:
900104

Баркод:
5055966800107

BLACK
BUSH
Артик л :

 БЛЕК БУШ 6/070L 40%alc(КУ-
ТИЈА+2 ЧАШИ) 

 
Шифра:
900105

Баркод:
 5055966800114



Нашите вискија се мазни, светли и интензивни, налик на 
островјаните што ги прават. Тие ја отсликуваат непоколебливата 
страст и истрајноста на жителите на островот, што на вискито му 
го дава тој изразено несекојдневен и препознатлив вкус.  

JURA JOURNEY

JURA 12

Виски профил

Овој совршен бленд на Јура и 
аромата која останува во рачно 
одбраните американски бурбон 
буриња од бел даб е идеален прв 
избор во истражувањето на нашата 
Јура палета.

Боја

Мирис

Вкус

Килибарно златна

Ванила, кокос, банана

Кремаста ванила, пита со пекански 
ореви и надополнето со примеси на 
цимет и крушка

Виски профил

НаградиВиски родено на нашиот остров и 
кое се произведува денес во шише 
оригинално обликувано да ги издржи 
најсуровите патувања од нашиот дом. 
Изработено во исклучително високи 
котли и созреан 10 години во стари 
американски бурбон буриња од бел даб. 
Завршните ноти се добиваат кога ќе се 
префрлат во стари Oloroso црешови 
буриња од Херез, Шпанија. Резултатот е 
слатко, мазно виски со арома на богато 
темно чоколадо и ванила крем.

Боја

Мирис

Вкус

Бакарно златна

Ванила, портокал, црн бибер, 
темно чоколадо

Праска, ѓумбир, печени лешници, кафе

JURA 10

Боја

Мирис

Вкус

Награди

Виски профил
Нијанси на златна

Мед, орев, цитрусни ноти, 
темно чоколадо

Кафе, солена банана, кафеав шеќер

Созревањето во бурбон буриња и 
стареењето во  Oloroso црешови 

буриња, создаваат медена слаткост која 
се прелева во топли, зачинети ноти на 

банана, цитрус и финиш на свежо мелено 
кафе и темно чоколадо.

Ова виски е Јура во неговата 
најинтензивна и моќна варијанта, но 

сепак останува достапно виски кое го 
прави совршениот придружник на секоја 

забава. Исто како што ужива нашата 
мала островска заедница.

Артикл:
СВ.ЈУРА 10ГОД. 6/0,7 40%  

Шифра:
700104   

Баркод:
5013967012486

Артикл:
СВ.ЈУРА ЏУРНИ МАЛТ 6/0,7 40% 

Шифра:
700103   

Баркод:
5013967012462

Артикл:
 СВ.ЈУРА 12ГОД. 6/0,7 40%

Шифра:
700105

Баркод:
5013967012509



40% - ABV

SHERRY
CASK

EDITION

Боја
Килибарно-златна.

Мирис
Комбинација од ароми на свежо печен 
карамелизиран тарт и ванила, кој преминува 
во нијанси на банана, карамелизиран 
портокал и свеж ѓумбир кои го комплетираат 
ова богатство на искушенија.

Вкус
Лавина од егзотични вкусови, глазирани 
нектарини и франгипан, комплексни овошни 
и слатки примеси, како јаворов сируп, 
Demerara шеќер и севиљски портокал.

Финиш
Комплексен и полн овошен финиш, во кој 
доминираат ноти на зрели кајсии.

THE
SIGNATURE
SPEYSIDE

MALT

ALWAYS
DOUBLE CASK

MATURED

AMERICAN OAK CASK &
SHERRY CASK

Артикл:
СВ.ТАМНАВУЛИН СЧ 6/0,7 40% 

Шифра:
700107 

Баркод:
5013967015401



Dalmore 12 е признаен како виски со карактер кој ја надминува 
неговата возраст. Првиот чекор е созревање во американски 

бурбон буриња од бел даб, при што се добиваат меки ноти на 
ванила и мед. Дел од добиениот производ потоа се пречистува во 

посебни црешови буриња, како 30-годишните Matusalem Oloro-
so, ексклузивни за Dalmore, со цел да му се даде на вискито богат, 

јаткаст карактер. 
Овие два стила потоа се соединуваат за да се создаде извонреден 

single malt.

Олицетворение на нашиот бренд, овој single malt е резултат на 
стареење во неколку различни видови на шери буриња, вклучувајќи 
ги Apostoles, Amoroso и Matusalem oloroso.
Секое буре Шери му подарува на вискито различни индивидуални 
карактеристики, кои потоа се соединуваат заедно и му даваат на 
Dalmore 15 мазен, богат и добро заокружен вкус, олицетворение на 
стилот на Dalmore.

18-тата година на Dalmore е еволуција на нашиот бренд стил во 
користење на похрабри ноти. Процесот на созревање е приближно 
ист како за 15-годишниот, прво се созрева во американски бурбон 

буриња од бел даб, при што се добиваат меки ноти на ванила и мед. 
А, потоа, дел од добиениот производ се старее во посебни црешови 

буриња. Овие буриња се ексклузивно обезбедени за Dalmore од 
познатата бодега Гонзалез Бјас и му даваат на вискито богат, длабок 

и чоколаден карактер.

Артикл:
СВ.ДАЛМОРЕ 15ГОД. 6/0,7 40%

Шифра:
700114 
 
Баркод:
5013967005006

Артикл:
СВ.ДАЛМОРЕ 12ГОД. 6/0,7 40%

Шифра:
700109

Баркод:
5010196111010

Артикл:
СВ.ДАЛМОРЕ 18ГОД. 6/0,7 40%

Шифра:
700115

Баркод:
5013967019324



S
hackleton Blended Malt 
Scotch се заснова на 
пијалокот испратен 
на британската 
експедиција на 

Антарктикот од 1907 година, 
експертно изработен со 
мешање на некои од најдобрите 
Highland Single Malt Scotch 
вискија.
За да го зајакне тимскиот дух 
на неговата експедиција на 
Антарктикот (Нимрод, 1907), Сер 
Ернест Шеклтон лично нарачал 
25 кутии од Mackinlay’s Rare Old 
Highland Malt.
Во 2007 година, еден век по 
експедицијата, биле откриени 
три заборавени кутии на 
совршено сочувано виски, 
закопани во мразот под 
базниот камп на Шеклтон во 
Кејп Ројдс.
Вискито било пренесено во 
Нов Зеланд, каде што беше 
внимателно одмрзнато и 
изложено во јавна галерија во 
музејот Кантербери.

Артикл:

Шифра:
700106
Баркод:

5013967012035

СВ.ШАКЛТОН 6/0,7 40%



W
hyte & Mackay ги следат своите корени 

уште од 1844 година во Глазгов. Со 

тек на времето го усовршуваат 

нивното континуирано мазно 

виски со богат вкус. Тоа е 

делумно благодарение на нивниот процес 

на тројно созревање и делумно на нивниот 

мастер миксер кој го пренесува својот 

занает веќе трета генерација. 

Тајната зад наградуваниот вкус на 

Whyte & Mackay, покрај процесот на 

тројно созревање е и начинот на 

кој внимателно ги соединуваат 

различните видови, за ниту едно 

виски да не доминира над друго, 

создавајќи хармонија на 

вкусови кои работат заедно 

за да создадат единствен 

понежен и побогат вкус.

Артикл:
СВ.ВАИТ ЕНД МЕКЕИ 12/0,7 40% 

Шифра:
700108 

Баркод:
5010196065061



ERISTOFF
RED
Артикл:
Водка
ЕРИСТОФФ РЕД
6/0,70 18%

Шифра:
500107

Баркод:
5010677801607

Дренките набрани од шумата на 
„Земјата на Волкот-Грузија“ , од каде и 
потекнува вотката, го оставаат својот 
придонес во горко-благиот вкус на 

црвена комбинација од пијалок, не е 
наменета за оние со слабо срце 

ERISTOFF
BLACK
Артикл:
Водка
ЕРИСТОФФ БЛЕК
6/0,70 18%

Шифра:
500108

Баркод:
5010677801553

Дури ни најтемните ноќи не можат да 
се споредат со црната боја на Еристоф 
Блек. Овој интригантен и заводлив 
спирит, ги спојува деликатните вку-
сови на шумски плодови со арома на 
црна рибиза и нијанса на јаболко. Те-
мен пијалок за темни ноќи.

ERISTOFF
PREMIUM
VODKA
Артикл:
Водка
ЕРИСТОФФ 
6/0.70 37.5%

Шифра:
500104

Баркод:
8410414000466

Направена од 100% жито, кој содржи 
соодветно ниво на влажност, чист 
карактер и деминерализирана вода, 
Еристоф е трипати дестилирана и ис-
филтрирана со активен јаглен, да се 
осигура апсолутна чистота и да созда-
де чист и јасен вкус. Со мало навесту-
вање на сладок корен и зелено јаболко 
оваа наградувана вотка ве остава со 
гладок, кремаст вкус одкога ќе ја про-
бате и ќе  копнеете за уште.

Артикл:
Водка
ЕРИСТОФФ 
6/1,00 37,5 %

Шифра:
400104

Баркод:
8410414000909



Да се создаде вотката Греј Гус, FRANÇOIS THIBAULT 
одржува ненадминато ниво на изработка, користејќи ги 
само најдобрите состојки. Нејзиниот препознатлив гла-
док вкус и специфичен карактер се резултат на нево-
обичаена страст за создавање дестилати и посветена 
обврска кон највисокиот можен квалитет.

Секоја серија на производство на Греј Гус вотка поч-
нува со мека зимска пченица одгледана на фарми и 
околу плодниот PICARDY регион од Северна Франциија. 
Греј Гус Маестрото FRANÇOIS THIBAULT инсистира на 
употреба на само првокласна пченица, истата која ја 
користат врвните француски пекари. Одкога пченич-
ните зрна се ферментирани и дестилирани во високо 
квалитетен пијалок, тој патува на југот, до GENSAC-LA-
PALLUE, во областа Коњак во Франција, каде се бленди-
ра со исклучително чиста изворска вода.

GREY 
GOOSE
L’ORANGE
Артикл:
Водка Греј гоосе оранж
6/0,7 40%

Шифра:
182

Баркод:
5010677860208

GREY 
GOOSE
LE CITRON
Артикл:
Водка Греј гоосе цитрон
6/0,7 40%

Шифра:
181

Баркод:
5010677870207

GREY GOOSE VODKA

Артикл:
Водка Греј Гоосе
6/0,70 40%

Шифра:
174

Баркод:
5010677850100

Артикл:
Водка Греј Гоосе 
120/0,05 40%

Шифра:
500192

Баркод:
5010677850407

Артикл:
Водка Греј Гоосе 
12/0,20 40%

Шифра:
500118

Баркод:
80480280048

Да се создаде вотката Греј Гус, FRANÇOIS THIBAULT 
одржува ненадминато ниво на изработка, користејќи ги 
само најдобрите состојки. Нејзиниот препознатлив гла-
док вкус и специфичен карактер се резултат на нево-
обичаена страст за создавање дестилати и посветена 
обврска кон највисокиот можен квалитет.

Секоја серија на производство на Греј Гус вотка поч-
нува со мека зимска пченица одгледана на фарми и 
околу плодниот PICARDY регион од Северна Франциија. 
Греј Гус Маестрото FRANÇOIS THIBAULT инсистира на 
употреба на само првокласна пченица, истата која ја 
користат врвните француски пекари. Одкога пченич-
ните зрна се ферментирани и дестилирани во високо 
квалитетен пијалок, тој патува на југот, до GENSAC-LA-
PALLUE, во областа Коњак во Франција, каде се бленди-
ра со исклучително чиста изворска вода.

GREY 
GOOSE
L’ORANGE
Артикл:
Водка Греј гоосе оранж
6/0,7 40%

Шифра:
182

Баркод:
5010677860208

GR
G
L
Ар
Во
6/

Ш
18

Ба
50

GREY GOOSE 

Артикл:
Водка Греј Гоосе 
12/0,20 40%

Шифра:
500118

Баркод:
80480280048

Да се создаде вотката Греј Гус, FRANÇOIS THIBAULT 
одржува ненадминато ниво на изработка, користејќи ги 
само најдобрите состојки. Нејзиниот препознатлив гла-
док вкус и специфичен карактер се резултат на нево-
обичаена страст за создавање дестилати и посветена 
обврска кон највисокиот можен квалитет.

Секоја серија на производство на Греј Гус вотка поч-
нува со мека зимска пченица одгледана на фарми и 
околу плодниот PICARDY регион од Северна Франциија. 
Греј Гус Маестрото FRANÇOIS THIBAULT инсистира на 
употреба на само првокласна пченица, истата која ја 
користат врвните француски пекари. Одкога пченич-
ните зрна се ферментирани и дестилирани во високо 
квалитетен пијалок, тој патува на југот, до GENSAC-LA-
PALLUE, во областа Коњак во Франција, каде се бленди-
ра со исклучително чиста изворска вода.

GREY 
GOOSE
L’ORANGE
Артикл:
Водка Греј гоосе оранж
6/0,7 40%

Шифра:
182

Баркод:
5010677860208

GREY GOOSE 

Артикл
Водка 
12/0,2

Шифра
500118

Баркод
80480

6/0,70 40%

174

5010677850100

120/0,05 40%

500192

5010677850407

12/0,20 40%

500118

80480280048

Артикл:
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ

 

2/3л 40%

Шифра:
500231

Баркод:
5010677850162

Артикл:
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ
6/1.5Л 40 % 

Шифра:
500232 

Баркод:
5010677850506



Да се создаде вотката Греј Гус, FRANÇOIS THIBAULT 
одржува ненадминато ниво на изработка, користејќи ги 
само најдобрите состојки. Нејзиниот препознатлив гла-
док вкус и специфичен карактер се резултат на нево-
обичаена страст за создавање дестилати и посветена 
обврска кон највисокиот можен квалитет.

Секоја серија на производство на Греј Гус вотка поч-
нува со мека зимска пченица одгледана на фарми и 
околу плодниот PICARDY регион од Северна Франциија. 
Греј Гус Маестрото FRANÇOIS THIBAULT инсистира на 
употреба на само првокласна пченица, истата која ја 
користат врвните француски пекари. Одкога пченич-
ните зрна се ферментирани и дестилирани во високо 
квалитетен пијалок, тој патува на југот, до GENSAC-LA-
PALLUE, во областа Коњак во Франција, каде се бленди-
ра со исклучително чиста изворска вода.

GREY 
GOOSE
L’ORANGE
Артикл:
Водка Греј гоосе оранж
6/0,7 40%

Шифра:
182

Баркод:
5010677860208

GREY 
GOOSE
LE CITRON
Артикл:
Водка Греј гоосе цитрон
6/0,7 40%

Шифра:
181

Баркод:
5010677870207

GREY GOOSE VODKA

Артикл:
Водка Греј Гоосе
6/0,70 40%

Шифра:
174

Баркод:
5010677850100

Артикл:
Водка Греј Гоосе 
120/0,05 40%

Шифра:
500192

Баркод:
5010677850407

Артикл:
Водка Греј Гоосе 
12/0,20 40%

Шифра:
500118

Баркод:
80480280048

Артикл:
ВОДКА ГРЕЈ ГООСЕ АУРОРА 
6/0,70 40%  

Шифра:
170 

Баркод:
7640175712617

Нејзиниот препознатлив гладок вкус и специфичен карактер се резул-
тат на невообичаена страст за создавање дестилати и посветена обвр-
ска кон највисокиот можен квалитет. Секоја серија на производство на 
Греј Гус вотка почнува со мека зимска пченица одгледана на фарми и 
околу плодниот PICARDY регион од Северна Франциија. 8 години по ред 
прогласена како «World’s best tasting vodka»
Во чест на најсветлите Ноќни светла на планетата, Греај Гус го изработи 
лимитираното светлечкото шише Aurora Borealis

GREY GOOSE 
AURORA BOREALIS



Артикл:
Вермут МАРТИНИ РОСАТО 
12/1,00 15%

Шифра:
500163

Баркод:
5010677945004

MARTINI 
ROSSO

Артикл:
Вермут МАРТИНИ РОССО 
12/1,00

Шифра:
500150

Баркод:
5010677915007

Кралица на вермутот. Позната 
во минатото како Bianchissimo - 
најбелата. Вкусовите на луѓето 
ги препознаа нежните ноти на 
ванила. Со повеќе награди поч-
нувајќи од 1910 година, убавата 
дама на Песионе, стана име со 
највисок почит.

Кога светот побара современ 
вермут, занаетчиите на Мар-
тини произведоа комплетно 
нова база на црвено и бело 
вино. Длабоки ноти на ка-
ранфилче, мускатно оревче и 
цимет, создаваат ароматично 
зачинет вермут, кој пак вкус, 
е многу наградуван на светско 
ниво.

MARTINI
DRY
Артикл:
Вермут МАРТИНИ ДРАЈ 6/1,00 
15%  

Шифра:
500149

Баркод:
7630040402033

Есенцијата на ретки дрвја, тревки и 
цитрусни овошја, заробени во секоја 
капка на овој производ, го прават 
Мартини Драј основа за коктелот 
Dry Martini®, кој се истакна како 
најпопуларен коктел на изминатото 
столетие.

Артикл:
Вермут МАРТИНИ 
БИАНКО 12/1,00

Шифра:
500151

Баркод:
5010677925006

Артикл:
Вермут МАРТИНИ 
БИАНКО 50/0,06 15%

Шифра:
500188

Баркод:
7630040401555

MARTINI 
BIANCO

MARTINI 
ROSATO

Артикл:
Вермут МАРТИНИ РОССО 
50/0,06 15%

Шифра:
500189

Баркод:
7630040401456





Артикл:
ВЕРМУТ МАРТИНИ ФИЕРО 
50/0,06 14,9%

Шифра:
500228

Баркод:

MARTINI Fiero е дизајниран совршено 
да се комбинира со тоник во 

наједноставните порции од 50/50. 
50% MARTINI Fiero и 50% тоник вода, 

сервиранo над мраз со гарнир од 
црвен портокал, создава експлозија 
на горко-сладок вкус на портокал и 
впечатлива, природно црвена боја.

MARTINI FIERO

Артикл:
АПЕРИТИВ МАРТИНИ ФИЕ-
РО 6/1,00 14.9% 

Шифра:
500147 

Баркод:
7630040402521



-

-

MARTINI 
RISERVA
AMBRATO

MARTINI 
RISERVA
RUBINO



Артикл:
Аперитив Мартини Вибранте 
безалкохолен пијалак 6/0,75л 

Шифра:
500235   

Баркод:
7630040403665 

Артикл:
Аперитив Мартини Флореале 
безалкохолен пијалак 6/0,75л

Шифра:
500236

Баркод:
7630040403689

Меурчињата на тоникот совршено се спојуваат со 
безалкохолниот вкус на цитрус MARTINI VIBRANTE. 
Се служи во чаша со многу лед и со мешање на 50/50 
MARTINI и тоник обезбедуваме деликатните ароми 
на цитрусот да се пренесат рамномерно низ овој 
неодолив пијалок.

Меурчињата на тоникот совршено се спојуваат со 
комплексниот цветен вкус на MARTINI безалкохолен 

FLОREALE. 
Се служи во чаша со многу лед и со мешање на 50/50 

MARTINI FLORЕALE и тоник обезбедуваме нотите на-
римската камилица да се пренесат рамномерно низ 

овој неодолив пијалок.

MARTINI 
VIBRANTE

MARTINI 
FLOREALE





STAR
OF
BOMBAY
Артикл:
172 Џин Стар оф Бомбај 6/0,70 
47,5%

Шифра:
172

Баркод:
5010677360074

Инспириран од сафирот содржан на самото име на произво-
дот, Star of Bombay е исклучително гладок премиум џин.

Star of Bombay ги инкорпорира аромите и вкусовите на 12 
билки. Додавајќи дополнителни две тревки на оригиналниот 
рецепт - Ecuadorian ambrette seeds (семиња од Еквадорски хи-
бискус) и сува кора од Италијански бергамот. Сите состојки, 
многу внимателно и споро, се инфузираат низ специјален 
процес наречен „vapour infusion“, за да може да се добие убав 
букет од вкусови и богати ароми.

Дизајниpан да ја рефлектира одликата на скапоцениот ка-
мен, шишето на Star of Bombay импресионира со неговата 
рефлексија и длабоко азурни нијанси. Овие наговестувања 
водат кон неверојатниот вкус заробен внатре во шишето.

STAR
OF
BOMBAY
Артикл:
172 Џин Стар оф Бомбај 6/0,70 
47,5%

Шифра:
172

Баркод:
5010677360074

Инспириран од сафирот содржан на самото име на произво-
дот, Star of Bombay е исклучително гладок премиум џин.

Star of Bombay ги инкорпорира аромите и вкусовите на 12 
билки. Додавајќи дополнителни две тревки на оригиналниот 
рецепт - Ecuadorian ambrette seeds (семиња од Еквадорски хи-
бискус) и сува кора од Италијански бергамот. Сите состојки, 
многу внимателно и споро, се инфузираат низ специјален 
процес наречен „vapour infusion“, за да може да се добие убав 
букет од вкусови и богати ароми.

Дизајниpан да ја рефлектира одликата на скапоцениот ка-
мен, шишето на Star of Bombay импресионира со неговата 
рефлексија и длабоко азурни нијанси. Овие наговестувања 
водат кон неверојатниот вкус заробен внатре во шишето.



BE BRILLIANT AND INSPIRED. DRINK RESPONSIBLY!
WWW.RESPONSIBLEDRINKING.ORG
©2022. BOMBAY PREMIER CRU AND ITS TRADE DRESS ARE TRADEMARKS. IMPORTED 
BY THE BOMBAY SPIRITS COMPANY U.S.A., CORAL GABLES, FL. GIN – 47% ALC. BY VOL.

A celebration of 
Nature’s finest flavors

New

BE BRILLIANT AND INSPIRED. DRINK RESPONSIBLY!
WWW.RESPONSIBLEDRINKING.ORG
©2022. BOMBAY PREMIER CRU AND ITS TRADE DRESS ARE TRADEMARKS. IMPORTED 
BY THE BOMBAY SPIRITS COMPANY U.S.A., CORAL GABLES, FL. GIN – 47% ALC. BY VOL.

Откријте ги вкусовите на шпанските фино лимони, 
мандарини и слатките папок портокали од Мурсија, 
совршено доловени во мазен, свеж и ароматичен 
рачно изработен џин од мала серија. Исклучителна 
течност со бескрајни креативни можности.

Артикл:
ЏИН БОМБАЈ САФИР ПРЕМИЕР КРУ 6/0,70 40% 

Шифра:
500233  

Баркод:
7640175743642

Вкус заситен со топли зачини и горчлива 
шпанска мандарина.
Уникатен израз на ароматичен вкус на 
Bombay Sapphire, комбинирајќи ги десетте 
препознатливи егзотични ботанички 
BOMBAY SAPPHIRE со дополнителни три 
- златна куркума, индиски бел кардамон 
и шпански мандарина за да се создаде 
сложен, но убаво избалансиран, жив џин.

Артикл:
ЏИН БОМБАЈ САФИР САНСЕТ 
6/0,70 43% 

Шифра:
500234 

Баркод:
7640175743284

BOMBAY SAPPHIRE 
SUNSET



Артикл:
The Botanist 
0,7 46%

Шифра:
66
Баркод:
5055807400596 THE BOTANIST
THE BOTANIST® е џин со слоевита комплексност. Прогресивно истражување на ботаничкото на-
следство на пределот: ISLE OF ISLAY. 22 рачно пронајдени локални тревки, заедно со внимателно 
пребрани девет видови на бобинки, семиња и кори споени во макотрпна спора дестилација. Пр-
виот и единствен „ISLAY DRY GIN“ е ретка експресија на срцето и душата на нашиот Шкотски дом.



Дестилатот од узо на Dimino созрева два месеци, придонесувајќи за неговиот уникатен и стабилен вкус 
за врвно уживање. Секоја капка што ќе стигне до непцето ги доловува вистинските количини на ароми на 

семиња и билки главно одгледувани на островот Лезбос. 

Доминантните ароми на лисвори анасон, свежината на цитрусот, пикантноста на ѓумбирот, солта од тавите 
во Калони, се сојузници за забавување на дестилацијата, го комплетираат платното на узото „Димино „Ова 

сакано узо се препорачува со мезе, оставајќи ја вашата глава чиста следниот ден.

Артикл:
УЗО ДИМИНО 6/0,70 40% + ЧАШИ

Шифра: 309

Баркод: 5202633363841

Артикл:
УЗО ДИМИНО 6/1Л 40% 

Шифра: 311
 
Баркод: 5202633363148

Артикл:
УЗО ДИМИНО 24/0,20 40%

 Шифра: 310
 
Баркод: 5202633362912



Мазно, со традиционален и лесен вкус, со дестилат од бакарни казани. Тајниот рецепт со анасон доаѓа од 
Лисвори од Лесвос со додадени ароматични семиња од Егејот. Бавно вриење на процесот на дестилација, 

е извонредно наследство од минатото. Тоа е оној стар безвременски рецепт кој се комбинира со 
секојдневните оброци со мезе, солена риба и свежи салати. Вкусот и аромата на узото MITiliNI им го дава 

тој посебен вкус на традиционалните и гурманските рецепти за узо. 
Шишето со узо MITiliNI патува низ гравурите ширум светот со неговата автентична етикета со хартиен 

чамец и слика од островот Лезбос

OUZO MITILINI

Артикл:
УЗО МИТИЛИНИ 6/2Л 38%  

Шифра: 
315 
 
Баркод:
5202633363131



Камино Реал Голд Текила е направе-
на од посебен вид на Агаве- Weber, 
кој расте само во близина на месно-
стите Jalisco, Nayarit, Michoacan and 
Guanajuato во Мексико и не може да се 
најде на ниту едно друго место. Теки-
лата Камино Реал Голд има златеста 
боја со специфичен, благ вкус и аро-
ма на растението агаве. Ова растение 
вирее на надморска височина од 2000 
метри, затоа текилата се вика Camino- 
високо, на шпански.

Камино Реал Бјанко Текила има многу 
нежен и лесен вкус со транспарентна 
боја, кој совршено го доловува духот 
на Мексиканската текила. Во нежните 
вкусни ноти доминираат ароми на „блу 
агаве„ и шеќерна трска. Производот 
е мешавина од намалку 51% на Blue 
Weber agave со други дестилати.

CAMINO 
REAL GOLD 
TEQUILA

CAMINO 
REAL
BIANCO 

Артикл:
Тек.КАМИНО РЕАЛ ГОЛД
6/0,70 40%

Шифра:
500157

Баркод:
3011938000588

Артикл:
Тек.КАМИНО РЕАЛ БЛАНКО 
6/0,70 35%

Шифра:
500156

Баркод:
3011938001752



PATRON
REPOSADO
Артикл:
ТЕКИЛА ПАТРОН РЕПОСАДО 
0.7Л 40% 

Шифра:
500184

Баркод:
721733000722

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња. 
Зреена во дабови буриња, најмалку 
два месеци, за гладок вкус со примеси 
на даб.

PATRON
CAFE
Артикл:
Текила ПАТРОН КАФЕ
6/0,70 35% 

Шифра:
500179

Баркод:
721733000296

Патрон Текила Силвер со есенција на 
добро кафе. Сув, не многу благ ликер 
од кафе со ниска алкохолност. 
Одличен за уживање како самостоен 
пијалок, во коктели или како состојка 
во десерти.

PATRON
AÑEJO
Артикл:
Текила ПАТРОН АНЕЈО 
6/0,70 40%

Шифра:
500186

Баркод:
721733000715

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.  
Зреена во дабови буриња преку 12 
месеци, за да се добие совршена 
текила за уживање.

PATRON SILVER
Артикл:
Текила ПАТРОН СИЛВЕР 
6/0,70 40%

Шифра:
500185

Баркод:
721733000739

Артикл:
Текила ПАТРОН Силвер 
60/0,05 40%

Шифра:
500178

Баркод:
721733000234

Рачно направена во мали количини, за да биде со гладок, и благ вкус.
 Направена од 100% Син Кактус (Weber Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.

PATRON
REPOSADO
Артикл:
ТЕКИЛА ПАТРОН РЕПОСАДО 
0.7Л 40% 

Шифра:
500184

Баркод:
721733000722

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња. 
Зреена во дабови буриња, најмалку 
два месеци, за гладок вкус со примеси 
на даб.

PATRON
CAFE
Артикл:
Текила ПАТРОН КАФЕ
6/0,70 35% 

Шифра:
500179

Баркод:
721733000296

Патрон Текила Силвер со есенција на 
добро кафе. Сув, не многу благ ликер 
од кафе со ниска алкохолност. 

PATRON
AÑEJO
Артикл:
Текила ПАТРОН АНЕЈО 
6/0,70 40%

Шифра:
500186

Баркод:
721733000715

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.  
Зреена во дабови буриња преку 12 
месеци, за да се добие совршена 
текила за уживање.

PATRON SILVER
Артикл:
Текила ПАТРОН СИЛВЕР 
6/0,70 40%

Шифра:
500185

Баркод:
721733000739

Артикл:
Текила ПАТРОН Силвер 
60/0,05 40%

Шифра:
500178

Баркод:
721733000234

Рачно направена во мали количини, за да биде со гладок, и благ вкус.
 Направена од 100% Син Кактус (Weber Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.

PATRON
REPOSADO
Артикл:
ТЕКИЛА ПАТРОН РЕПОСАДО 
0.7Л 40% 

Шифра:
500184

Баркод:
721733000722

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња. 
Зреена во дабови буриња, најмалку 
два месеци, за гладок вкус со примеси 
на даб.

PATRON
CAFE
Артикл:
Текила ПАТРОН КАФЕ
6/0,70 35% 

Шифра:
500179

Баркод:
721733000296

Патрон Текила Силвер со есенција на 
добро кафе. Сув, не многу благ ликер 
од кафе со ниска алкохолност. 
Одличен за уживање како самостоен 
пијалок, во коктели или како состојка 
во десерти.

PATRON
AÑEJO
Артикл:
Текила ПАТРОН АНЕЈО 
6/0,70 40%

Шифра:
500186

Баркод:
721733000715

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.  
Зреена во дабови буриња преку 12 
месеци, за да се добие совршена 
текила за уживање.

PATRON SILVER
Артикл:
Текила ПАТРОН СИЛВЕР 
6/0,70 40%

Шифра:
500185

Баркод:
721733000739

Артикл:
Текила ПАТРОН Силвер 
60/0,05 40%

Шифра:
500178

Баркод:
721733000234

Рачно направена во мали количини, за да биде со гладок, и благ вкус.
 Направена од 100% Син Кактус (Weber Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.

PATRON
REPOSADO
Артикл:
ТЕКИЛА ПАТРОН РЕПОСАДО 
0.7Л 40% 

Шифра:
500184

Баркод:
721733000722

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња. 
Зреена во дабови буриња, најмалку 
два месеци, за гладок вкус со примеси 
на даб.

PATRON
CAFE
Артикл:
Текила ПАТРОН КАФЕ
6/0,70 35% 

Шифра:
500179

Баркод:

PATRON
AÑEJO
Артикл:
Текила ПАТРОН АНЕЈО 
6/0,70 40%

Шифра:
500186

Баркод:
721733000715

Рачно направена во мали количини, за 
да биде со гладок, и благ вкус. 
Направена од 100% Син Кактус (Weber 
Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.  
Зреена во дабови буриња преку 12 
месеци, за да се добие совршена 
текила за уживање.

PATRON SILVER
Артикл:
Текила ПАТРОН СИЛВЕР 
6/0,70 40%

Шифра:
500185

Баркод:
721733000739

Артикл:
Текила ПАТРОН Силвер 
60/0,05 40%

Шифра:
500178

Баркод:
721733000234

Рачно направена во мали количини, за да биде со гладок, и благ вкус.
 Направена од 100% Син Кактус (Weber Blue Agave), флаширана во рачно 
нумерирани стаклени шишиња.
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ST-GERMAIN

BELLEPASSOA

Ликерот Контро е бленд од трипл сек ( ликер со вкус на портокал), 
произведен во Saint-Barthélemy-d’Anjou Франција. Се пие како 
аперитив или дигестив, и е компонент на неколку добро познати 
коктели. Во сопственост е на Rémy Cointreau.

Сочните круши Вилијам ја даваат деликатната сложеност на овој коњак. 
Вкусот е силен без додадени адитиви (карамела или додадени ароми) и 
без додавање на неутрален алкохол. Се користи само круша, коњак, вода 
и ванилин шеќер направени со свежа ванила од Мадагаскар. За да се 
направат 70 cl Belle de Brillet потребни се 18 круши!

Артикл:
ЛИКЕР БЕЛ ДЕ БРИЛЕТ 
6/0,7 30%  

Шифра:
71

Баркод: 
3380140240854

Артикл:
ЛИКЕР ПАСОА ПАСИОН ФРУТ 
6/0,70 17%  

Шифра:
55

Баркод: 
3035540001740



Артикл:
Ликер Болс Крем 
Де Касис 6/0,7л 
17%alc.
Шифра:
200105
Баркод:
08716000964922

Артикл:
Ликер Болс 

Крем Какао Бело 
6/0,7л 24%alc.

Шифра:
200104
Баркод:

 08716000964960 

Артикл:
Ликер Болс Крем 
Какао 6/0,7л 
24%alc.
Шифра:
200103
Баркод:
08716000964984

BOLS CREME DE CASSIS
Болс Крем де Касис е автентичен ликер од темно црвена црна рибизла направен со употреба 
на инфузија на црна рибизла одгледана во близина на Дижон, главниот град во Бургун-
дија, Франција, каде што е измислен производот.  Болс Крем де Касис е изработен само со 
природни ботанички производи. Болс Крем де Касис честопати служи како општ ликер од 
шумско овошје во барови кои немаат ликери од јагоди, малини или капини.  Во Јапонија, 
Крем де Касис во комбинација со сода е еден од најчесто бараните долги пијалоци во барови 
и клубови. Болс Крем де Касис е особено добар во пијалоци кои содржат кисели елементи 
(како што е сок од лимон или лимета) како Брамбл и е врвен додаток на коктели кои содржат 
пире од шумско овошје како јагода или малина.  Но, нашиот омилен коктел со овој ликер од 
црна рибизла е  Kir Royale.

BOLS CACAO BROWN
Болс Крем де Какао Браун е темен ликер, спакуван со богат вкус на горчливо, темно чоколадо 
и ноти на портокал и ванила.  Само висококвалитетни зрна какао се користат за да му се даде 
богат вкус на темно чоколадо на овој чоколаден ликер.Бидејќи аромата на какао (чоколадо) 
доаѓа од перкулацијата на зрната какао, Болс Crème de Cacao Brown   има повеќе вкус на темно 
чоколадо отколку дестилирана не-перколирана Crème de Cacao White,  која има повеќе вкус на 
млечно чоколадо. Какао или ликер од чоколадо постои многу долго време, а Болс отсекогаш 

е преовладувачка марка, вклучително и во оригиналниот коктел  Alexander   
и во многу популарната варијанта Brandy Alexander. Во 80-тите години, Болс 
Крем де Какао Браун се користеше главно во кремасти и сладоледни пијало-
ци, но во последно време се покажа како врвно прилагодлив за разни кокте-
ли после вечера, како што е  Moca Cocktail.

BOLS CACAO WHITE
Bols Crème de Cacao White е чист ликер со вкус на млечно чоколадо, поткрепен со слаби тонови 

на ванила и кајсија.  Овој транспарентен ликер од чоколадо се дестилира  само со природни 
ботаници.Bols Crème de Cacao White е направен специјално за потрошувачи и шанкери кои 

сакат ликер што го претставува попопуларниот вкус на млечно чоколадо наместо вкусот на 
темно чоколадо од ликерите, како што е Bols Cacao Brown.  Bols Creme de Cacao White има 

лесен ароматичен какао вкус.



Артикл:
Ликер Болс Три-
пл Сек 6/0,7л 
38%alc.

Шифра:
200106
Баркод:
08716000965066

Артикл:
Ликер Болс 

Амарето 6/0,7л 
24%alc.

Шифра:
200100
Баркод:

 08716000964694

Артикл:
Ликер Болс 
Малина 6/0,7л 
17%alc.

Шифра:
200107
Баркод:
08716000965370

Артикл:
Ликер Болс Блу 

Куракао 6/0,7л 
21%alc.
Шифра:
200101
Баркод:

08716000965226

BOLS TRIPLE SEC
Bols Triple Sec е кристално чист ликер со вкус на кора од портокал Куракао и навестувања на цитрус.  
Болс Трипл Сек е без сомнение најесенцијалниот ликер од портокал во модерен бар.  Најмалку полови-
на од сите класични и модерни пијалоци се прават со Triple Sec или варијанта, како Dry Orange Curacao. 
Тајните на рецептот за ликер Болс Трипл Сек биле внимателно сочувани со векови.  Многу од овие 
рецепти се базираат на рецепти за лекови.  Во старите денови, лекарите мешаа трипл сек или ликер 
од портокал преку своите лекови со цел да ги направат попријатни.  Овие лекари, последователно 
одиграа важна улога во ширењето на популарноста на ликерот Triple Sec .

Ликерот Болс Амарето е направен, верен на своето потекло, од дести-
лат на јадра од бадем и кајсија со нота на орев и карамел. Овој ликер 

од ореви се инфузира со природни ботанички производи.

BOLS RASPBERRY
Болс Малина е длабоко црвен ликер направен со вистински, природни ботаници.  
Направен е од свежо исцедена малина за да се создаде  овој вкусен свеж ликер од 
малина.  Болс Малина е темен ликер, со вистински вкус на свежи малини и благ раб 
на цитрус, совршен за францускиот Мартини!  Овој ликер од малина е слаб на неп-
цето и може да се пофали со целосен вкус на малина, кој постепено станува покисе-
лен.  Оваа светло црвена боја на Болс Малина е неверојатен  во коктели како што се 
Raspberry Martini   и  Raspberry Mule , но исто така е вкусен и во едноставна мешавина 
со тоник вода.
 Дали сте го пробале вкусниот француски коктел Мартини со ликер од малина?

BOLS BLUE CURACAO

Bols Blue Curacao е изработен само со природни ботанички производи.Познат во претходниот 

век како „Crème de Ciel“, Болс Син Куракао е еден од најстарите вкусови во модерниот опсег 

на ликери Болс.Ликерот Болс Син Куракао не само што е одлична замена за ликерот Трипл 

Сек, туку и овој коктел како  Margarita Azul  и Blue Hawaii  е од суштинско значење за ликерот.  

Синиот Куракао е исто така вкусен во мешан пијалок со сода или сок од портокал. 

Bols Triple Sec е изработен со природни ботанички производи и има интензивен вкус и 
мирис на агруми и суви лушпи од портокал.  Овој ликер е познат по својата разноврс-
ност во многу различни коктели.
 Најпознати коктели направени со ликер Болс Трипл Сек се Margarita и  Cosmopolitan. 
Но, исто така и  Long Island Iced Tea   или  Singapore Slingtastes   имаат одличен вкус со 
Bols Triple Sec.

Bols Blue Curacao е оригиналниот и најпродаван ликер  Blue Curacao во светот. Бојата на овој син ликер може да 

ви го одвлече вниманието, но Болс Синиот Куракао има вкус на свежи портокали.Овој син ликер додава пенли-

ва сина боја, моќен вкус на портокал и супер уникатен вкус на секој коктел.  



MARTINI 
PROSECCO
Артикл:
МАРТИНИ ПРОСЕКО СПУМ. 
6/0,75

Шифра:
500153

Баркод:
8000570552505

MARTINI 
PROSECCO
Артикл:
МАРТИНИ ПРОСЕКО СПУМ. 
24/0,2 11,5%

Шифра:
500190

Баркод:
8000570681403

Понатаму во месноста Просеко, 
каде сонцето спие во подножјето, се 
распослани  Glera лозјата. Зреени во 
идеална клима, Глера гроздовите се 
богати со благ мирис на јаболо, ово-
шја и мајчина душица кои и пркосат на 
континенталната жештина.

MARTINI 
ASTI
Артикл:
МАРТИНИ АСТИ СПУМАНТЕ 
12/0,75 7,5%

Шифра:
500152

Баркод:
8000570435402

Стрмните ридови преплавени со сон-
це, со срцето на Piedmont, се идеална 
околина за одгледување и живеа-
лиште кое овозможува Moscato да 
биде еден од светски најпознатите 
вина. Добро изладената и освежител-
на сензација од една чаша Мартини 
Асти, со неговата арома и ниското ко-
личество алкохол, секогаш дозволува 
да направите уште една здравица.

Елеганција родена од Мартини, и од 
рацете на креаторите на вино кои 
маестрално го изменаџираа процесот 
на создавање на бисер во нијанси на 
црвено. Ова полу-суво пенливо вино, 
со примамлива арома и деликатни 
ноти на малина и дива роза, докажува 
дека е неверојатен аперитив, или како 
одличен за излет со пријателите.

MARTINI 
SPARKLING
ROSE
Артикл:
МАРТИНИ СПАРКЛИНГ РОСЕ 
6/0,75 9,5%

Шифра:
500164

Баркод:
800057048004



По големите пресврти во раните 1900-ти години, посебно Првата Светска 
војна која уништила повеќе од пола од имотот на Louis Roederer, Léon Olry 
Roederer го реконструирал лозјето. Тој одлучил да купи грозје да го обезбеди 
континуитетот на куќата, за време на тешкиот период кој следел, истовреме-
но создавал старовремско вино кое ќе има конзистентен вкус, без разлика на 
годината на берба. Тој производ сега е наречен Брут Премиер.

LOUIS 
ROEDERER
BRUT 
PREMIER

Артикл:
ЦРЛ Брут Премиер 12/0,375L

Шифра:
800117 

Баркод:
3114080016060

Артикл:
ЦЛР БРУТ ПРЕМИЕР 0,75L/12%alc - кутија

Шифра:
800101

Баркод:
3114080116050

За да гроздовите кои се користат во креацијата на одличниот Розе Шампањ, 
тие мора да достигнат совршена зрелост, што понекогаш е тешко да се по-
стигне со променливата клима во областа Шампањ. Поради оваа причина 
Louis Roederer одлучува да инвестира во лозја во Cumières, каде почвата е 
глинена и варовник, која се соочува со јужните падини искапени во светлна 
рефлектирана од реката Марна, му овозможува на лозјето да добие оптимал-
на зрелост.

LOUIS
ROEDERER
ROSE
Артикл:
ЦЛР РОЗЕ БРУТ 2010 
0,75/12% alc - лукс.кутија

Шифра:
800113

Баркод:
3114080134054



Артикл:
ЦЛР БРУТ ПРЕМИЕР 0,75L/12% alc-лукс.
кутија + 2 чаши 28.5цл.

Шифра:
800126

Артикл:
ЦЛР РОЗЕ БРУТ - 2012 0.75L/12% alc-
лукс.кутија + 2 чаши 28.5цл

Шифра:
800127



LOUIS ROEDERER CRISTAL
Артикл:
ЦЛР КРИСТАЛ БРУТ-2012 
0,75L/12% alc-лукс.кутија

Шифра:
800133

Баркод:
3114081143055

Артикл:
ЦЛР КРИСТАЛ РОЗЕ-2012 
0,75L/12% alc-лукс.кутија

Шифра:

800134

Најпознатото вино во асортиманот на куќата Louis Roederer е Cristal. Ова вино 
е настанато во 1876 година да ги задоволи потребите на Царот Александар II, 
за царот да може да се воодушевува на меурчињата и на златната боја, и со 
рамно дно заради тоа што Александар се плашел од можноста атентатори да 
постават експлозив во вдлабнатината на дното на шишето. Поради квалите-
тот на стаклото кое е потребно да се постигне тоа, како и поради тоа што бил 
единствен шампањ во такво шише станува познат како КРИСТАЛ. До 1945та 
Кристал се произведувал само по нарачка.

Кристал е маркантно балансиран и рафиниран шампањ, чија должина на 
чувствување на вкусот е бесконечна. Има свиленкаста текстура и овошна 
арома, надополета со моќен квалитет на газираност со нијанси на бели ово-
шја и ноти на цитрон. Кристал е вино кое е ако се сочува, се отвори после 20 
години, ќе ја задржи свежината и својот карактер.

Достапен во повеќе берби.

Скапоцено, ретко ремек дело, Cristal Rosé 2012 е вино, производ од бавно соз-
давање, инфусирано како најсовршен парфем. Следејќи го сопствениот ритам, 
надворешноста од нежниот изглед, оддекнувањето со неговиот контраст и вкус, 
разумно испреплетени во моќна суштина. Ова вино е господар на времето, што 
открива, со свое темпо, бесконечна хармонија на вкусови и текстури што се 
судираат и се покануваат едни со други на овој вечен балет.



ROSE

DOMAINES 

DE BLANC

DOMAINES 

ROUGE

Артикл:
Вино Лес Доминиерс Отт/Розе 
6/0,75L

Шифра:
800132

Баркод:
3383693020225

Артикл:
Вино Домеин ОТТ - црвено
6/0,75L 13.5%alc

Шифра:
800118

Баркод:
3383690020594

Артикл:
Вино Домаин Отт/Бланк де 
Бланк 6/0,75L

Шифра:
800109

Баркод:
3383690020103

Ведар карактер, ова вино е израз на 
неговата чиvста околина на брегот 
кон Медитеранот, земја на шкрилци, 
комплетно ослободена од варовник. 
Во сорботка со океанот, сувиот воз-
дух на ридовите безрезервното сонце, 
солената почва овозможува да се до-
оформи ова единствено, со елегантен 
карактер и страствено срце. Виното 
има бледо розова боја, зависно од ста-
роста, но може да варира до  злате-
никава, портокалова па дури и црвена 
боја. Букетот на мириси открива свежо 
овошје (манго и диња) со примеси на 
лимон. Сервирано во чаша неговата 
свежина се развива до цитрусни аро-
ми околу решителен минерален срж 
пред да заврши со нежно постојан 
финиш.

DOMAINES 

Артикл:
Вино Домаин Oтт 
0.375 л.

Шифра:
800116

Баркод:
33836900200754

Ова црвено вино, со неговата силна 
структура и навидум рустична е обви-
ено со превезот на вистинска елеган-
ција, создадена на почва од варовник, 
песок и песочен лапорец. Лозјето е 
подложно на сончево и поремено сува 
клима, капејќи се во морската клима и 
воздух кои доаѓаат од заливот Bandol.

Ова уникатно, вкусно вино ги вели-
чи различните видови на грозје, кои 
потекнуваат од регионот Bordeaux, 
Sémillon. Поседот е многу блиску до 
брегот, кон Медитеранот. 

Бојата на Бланк де Бланк ја рефлекти-
ра неговата елеганција: бледа и јасно 
жолта, прошарана со зеленкасти или 
сивкасти тонови. Многу експресивен, 
букетот од вкусови нуди мирисни ноти 
од зрели и егзотични овошја, круниса-
ни со тонови од цветен венец.

Артикл:
Вино Домаин Отт 
6/0,75L

Шифра:
800111

Баркод:
3383690020747



SAN 
ANGELO
PINOT GRIGIO 
TOSCANA IGT

Артикл:
ВИНО САН АНГЕЛО ИГТ СИВ ПИ-
НОТ 6/0,75L 13,5% alc.

Шифра:
0103616
Баркод:
8015674910366

ЛОЗЈЕ: 100% Пинот Гриџо
РЕГИОН: Тоскана
ЛОЗЈА: лозја на винаријата, позиционирани 
на јужниот дел од Monalcino. Расте на глинено 
тло, помалку варовничко.

АРОМИ И ВКУСОВИ: 
Боја: Бело-Златеникава. 
Мирис: Свежи ноти од праска, круша, анасон 
и мед. 
Вкус: Овошен и свеж, ги буди сетилата.

BANFI
PIEMONTE
PRINCIPESSA 
GAVIA GAVI

Артикл:
ВИНО ГАВИ ДИ ГАВИ
6/0,75L 12% alc.

Шифра:
0105616
Баркод:
8000016010569

СОРТА НА ГРОЗЈЕ: 100% Cortese
РЕГИОН: Piedmont
ЛОЗЈА: Грозјето за Principessa Gavia 
расте во контролирано географско 
потекло, лоцирано во регионот Гави 
од Novi Ligure. Тука почвата е карпеста 
глина и варовник.

АРОМИ И ВКУСОВИ: 
Боја: светло златна. 
Мирис: интензивен, свеж, со арома на 
ананас и зелено јаболко. 
Вкус: Добро избалансиран, со нежна 
киселост и деликатен сув финиш.

CUM LAUDE
Артикл:
ВИНО ГАВИ ДИ ГАВИ
6/0,75L 12% alc.

Шифра:
0105616
Баркод:
8000016010569

Името на ова вино: Cum Laude, доаѓа 
од Латински јазик и означува „со чест“.  
За прв пат комбинира 4 варијанти 
на црно грозје, кои биле внимателно 
селектирани низ 25 годишен процес 
на истражување на најдобрите лозја 
во Montalcino. Шармантно црвено 
вино кое совршено се надополнува 
во комбинирање на храна, како и во 
неформални пригоди.



Оригинално создаден во 1927 VSOP еволуирал во VSOP Mature Cask Finish 
во 2012 година. Овој пијалок е перфектна хармонија на моќни и елегантни 
ароми.

Ароми и вкусови:
Доминантни ноти на ванила, благодарение на долгиот процес на зреење во 
Француски дабови буриња- кои имаат потекло од областа Limousin, следен 
со мирис на зрела кајсија, печена јаболка и елегантна цветна нота. Има пер-
фектна хармонија помеѓу цврстиот карактер на зрело овошје и нежни ноти 
на сладок корен, нудејќи огромна комплексност на елегантни и моќни ароми.

REMY
MARTIN
VSOP
COGNAC
Артикл:
Коњак Реми Мартин ВСОП
6/0,70 40% кутија

Шифра:
50

Баркод:
3024480008766

Remy Martin XO e потпис на Мастер блендерот на визбата, кој со својата екс-
пертиза, блендира над 400 „води на животот„ (кои потекнуваат исклучиво од 
високо квалитетни лозја од областите Cognac, the Grande Champagne и Petite 
Champagne). Неговата уметност во блендирање, дозволува на експертите да 
се изрази целосната ароматична комплексност со XO Cognac Fine Champagne. 
Rémy Martin XO има освоено злаен медал во 2010 година на Spirits Business 
Cognac Masters (UK) и златен медал на San Francisco World Spirits Competition 
во 2014 година.

REMY
MARTIN
XO
COGNAC
Артикл:
Коњак Реми Мартин ХО 
12/0,70 40%

Шифра:
51

Баркод:
3024480004522



REMY MARTIN XO
LOUIS XIII 

Артикл:

 

Коњак Реми Mартен LXIII 
3/0,70Л 40% алц 

Шифра:
54

Баркод:
3024480002191

LOUIS XIII ве води на сетилна одисеја што ги отвора очите. Вклучете се во сегаш-
ниот момент и повторно поврзете се со вашите сетила. Искусете нови чувства, 
искусете го LOUIS XIII.



Гладок и разноврсен. St.Remy VSOP е совршен вовед во уникатен и конзистен-
тен стил производниот опус на производителот. Неговиот специфичен бленд 
е олдтајмер. Има свеж и овошен мирис. Балансиран со дрвенасти и ноти на 
ванила. Има гладок и добро балансиран вкус со ноти на ванила и малина. 
ST.REMY е број 1 Француско бренди во светот.

ST-RÉMY
BRANDY
Артикл:
Бренди Сент Реми
12/0,70 40%

Шифра:
57

Баркод:
3161420000203

Гладок и разноврсен. St.Remy XO е совршен вовед во уникатен и 
конзистентен стил производниот опус на производителот. Неговиот 
специфичен бленд е олдтајмер. Има свеж и овошен мирис. Балан-

сиран со дрвенасти и ноти на ванила. Има гладок и добро баланси-
ран вкус со ноти на ванила и малина. ST.REMY е број 1 Француско 

бренди во светот

ST-RÉMY XO
Артикл:

Бренди Сент Реми XO 12/0,7 40%

Шифра:
70

Баркод:
3161420002467



1888: Spyros Metaxa го создава, можеби, најгладкиот дестилат со килибарна боја.

Од тогаш, уметноста на правење вино, дестилација, зреење и блендирање го прави уника-
тен овој пијалок. Метакса 5 има цветен карактер, и нескриени ноти на мускат и бриош.

Metaxa 12 ѕвезди е врво грчко бренди, пијалок кој е совршен за да 
го уживатеу сам или со вашите пријатели. Има инзворедно богат и 
комплексен вкус што го прави идеален за пијалок по вечера. 
 
Направен од вина од Мускат кои се избрани од регионот на Самос 
во Грција, Вкусот е богат, со нијанси на чоколадо, кора од портокал 
проткаен со цветни ноти.

Метакса 7-ѕвези е составена од вински дестилати. Зреењето до 7 години 
и даваат сладок и целосен вкус. Мекиот вкус со примеси на ванила и де-
ликатна арома ја прават Metaxa 7-ѕвезди пијалок за вистинско уживање.

METAXA
5*

METAXA
12*

METAXA
7*

Артикл:
Метакса 5*(кутија)
12/0,7L 38% alc

Шифра:
60

Баркод:
5202795120054

Артикл:
Метакса 12* (кутија) 6/0,7L 40% alc

Шифра:
73

Баркод:
5202795150280

Артикл:
Метакса 7* (кутија) 12/0,7L 

40% alc

Шифра:
72

Баркод:
5202795130022



BACARDI BREEZER
WATERMELON
Артикл:
Рум БАКАРДИ БЛЕК12/1,00 
40% alc

Шифра:
164

Баркод:
5010677554398

Бакарди Бризер од Лубеница е осве-
жителен алкохолен пијалок кој содржи 
мешавина од Бакарди Рум, сочен вкус 
на лубеница и газирана вода. Совр-
шена придружба за скара, забава или 
како релаксирачки пијалок.

BACARDI BREEZER 
LIME
Артикл:
Бризер зелен 
лимон 24/0,275 
4%

Шифра:
161

Баркод:
5010677551397

Бакарди Бризер од Зелен лимон е 
свеж и интересен микс од природен 
вкус на зелен лимон, искомбиниран со 
премиум рум и прочистена газирана 
вода.

НЕ ПРЕМНОГУ БЛАГ, СВЕЖ И ПРИРОДЕН 
ВКУС. BACARDI BREEZER

ORANGE
Артикл:
Бризер портокал 24/0,275

Шифра:
162

Баркод:
5010677551311

Освежете го вашиот вкус со вкусен 
Тропски Портокал- сочна сензација со 
вкус на портокал и нијанси на ванила, 
измешани со премиум Бакарди рум.



Премиум тоник кој одлично се комбинира со алкохолни пијалоци и создава моќни коктели. 
Најпопуларниот и наjпродаван тоник во Велика Британиjа и горд носител на печатот на 

кралицата Елизабета, како официjален снабдувач на безалкохолни пиjалоци 
на кралскиот двор.

Артикл:
Бритвик Индиан Тоник 
12/850мл ПЕТ 

Шифра:
600111 

Баркод:
5010102243064

Артикл:
Бритвик Индиан Тоник 
С/Л 12/850мл ПЕТ 
 
Шифра:
600104  

Баркод:
5010102243071

Артикл:
Бритвик Индиан тоник 
24/150мл лименка   
  
Шифра:
600105  
 
Баркод:
50303847

Артикл:
Бритвик Битер лемон 
Л/К 24/200мл 
  
Шифра:
600112   
 

50413942

Артикл:
Бритвик Индиан Тоник 
24/200мл 
  

600106   
  
Баркод:
50413973



Целосно природни тоници и газирани сокови, без додаток на вештачки бои, без вештачки засладувачи и 
конзерванси. Слаткиот вкус се добива само од фруктоза – природен шеќер кој го испуштаат самите овошки при 
дестилирањето. London Essence е горд спонзор на наградата World’s Best 50 Bars и е официјален тоник во повеќето 

од нив.

Артикл:
ЛЕЦ Пиво од ѓумбир 
24/200мл  

Шифра:
600107  

Баркод:
96179772 

Артикл:
ЛЕЦ Сода од розев 
грејфрут 24/200мл  

Шифра:
600110  

Баркод:
96202142

Артикл:
ЛЕЦ Тоник со грејфруит и 
рузмарин 24/200мл  
 
Шифра:
600108  

Баркод:
50414017 

Артикл:
ЛЕЦ Сода од праска и 
јасмин 24/200мл

Шифра:
600109  

Баркод:
96186879  



ЧОЛУЛА 
ЛУТ СОС 
ORIGINAL
Артикл:
Чолула љут сос
оригинал 12/150мл

Шифра:
12 – 357

Баркод:
4973380011

ЧОЛУЛА 
ЛУТ СОС 
CHILLI 
GARLIC
Артикл:
Чолула љут сос чили 
гарлик 12/150мл

Шифра:
12 – 359

Баркод:
4973309101

ЧОЛУЛА 
ЛУТ СОС 
CHIPOTLE
Артикл:
Чолула љут сос 
чипотле
12/150мл

Шифра:
12 – 358 

Баркод:
4973383011

MAREBLU
ТУНА ВО 
МАСЛИНОВО 
МАСЛО

MAREBLU
ТУНА

MAREBLU
ТУНА
VERO
SAPORE

MAREBLU
СКУША

Артикл:
Туна во маслино-
во масло 2x160гр

Шифра:
73003808

Баркод:
001040900017

Артикл:
Туна во сопствен 
сос 80гр 3/1

Шифра:
73002297

Баркод:
8054729870132

Артикл:
Tуна веро сапоре 2x60гр

Шифра:
73003846

Баркод:
001040900055

Артикл:
Туна во маслино-
во масло 80 гр

Шифра:
70015001

Баркод:
80026808

Артикл:
Туна во маслино-
во масло 160гр

Шифра:
73002317

Баркод:
80026815

Артикл:
Туна во маслино-
во масло 80гр 3/1

Шифра:
73003653

Баркод:
8001040900000

Артикл:
Скуша во масли-
ново масло 90гр

Шифра:
73003850

Баркод:
054729870149

Артикл:
Скуша во соп-
ствен сос 90гр

Шифра:
73003851

Баркод:
054729870156

Артикл:
Скуша пикант 
90гр

Шифра:
73003852

Баркод:
054729870361

Артикл:
Скуша чадена 
90гр

Шифра:
73003853

Баркод:
054729870378

Артикл:
Скуша во масли-
ново масло 120гр

Шифра:
70224300

Баркод:
8001040970034

Чолула лутиот сос е вкусен резултат на генерации стар рецепт и богато мексиканско 
наследство. Со користење на најзрелите локални состојки и креативен бленд на автентични 
зачини, Чолула многу брзо станал познат по ,,el sabor perfecto”, односно совршениот вкус. 
Оригиналниот рецепт останал непроменет низ годините и сега се состои од три варијанти: 
Cholula Origiпal, Cholula Chipotle u Cholula Chili Garlic, npu што секој од нив нуди впечатлив 
вкус на кој ќе се сеќавате, држејќи до филозофијата на брендот: подобрување, но никогаш 
надвладување на вкусот. Кога ќе се отвори Чолула лутиот сос, треба да се припремите за 
надминување на вкyсот на храната до непознати граници.

Артикл:
Португалски сардини во маслиново масло 120гр

Шифра:
70224000

Баркод:
8001040970027

MAREBLU
САРДИНИ



Артикл:
Туна ле дели 90гр
Шифра:
3004273
Баркод:
054729870828

Артикл:
Туна ле дели агруми 90гр 
Шифра:
73004274
Баркод: 
054729870811

MAREBLU
ЛОСОС
САЛАТИ

Артикл:
Лосос салата нутримикс прованса 
220гр

Шифра:
73004211

Баркод:
054729870859

Артикл:
Лосос салата нутримикс исолана 
220гр

Шифра:
73004207

Баркод:
054729870866

Артикл:
туна салата мексико 220гр

Шифра:
73003141

Баркод:
8001040980019

Артикл:
туна салата ориз 220гр

Шифра:
73003143

Баркод:
8001040980033

Артикл:
Туна салата зеленчук со пченка 

Шифра:
73003856

Артикл:
Туна салата медитерана 220 
гр.

Шифра:
73003854

MAREBLU
САЛАТА
MESSICANA

MAREBLU
САЛАТА
СО ОРИЗ

MAREBLU
САЛАТА

СО 
ЗЕЛЕНЧУК
И ПЧЕНКА

MAREBLU
САЛАТА
MEDITERANNEA

ТУНА САЛАТА
СО ЈАЧМЕН И НАУТ

Артикл:
Туна салата јачмен 

и наут 220 гр.

Шифра:
73003858

Артикл:
Скуша ле дели лимон 90гр
Шифра:
73004272
Баркод:
054729870842

Артикл:
Лосос ле дели лимента 
90гр220гр
Шифра:
73004275
Баркод:
054729870835



АЛТЕА-ММ ДООЕЛ, Скопје, Бул.
Киро Глигоров бр.4, Објект Славија, 

1000 Скопје, Македониjа

Тел/Факс
+389 2 2400 028, +389 2 2400 018

info@altea-mm.com - www.altea-
mm.com
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+389 2 2400 028, +389 2 2400 018
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mm.com


