VISKIO / BURBONO MENIU
40 ML

PENNYPACKER

350 €

Šalis - JAV | Stiprumas - 40 %

Black Bottle gaminamas maišant
aukščiausios kokybės salyklinius ir grūdinius
viskius. Naujo dizaino juodame butelyje
slypi ištobulintas škotiško viskio skonis:
ąžuolo ir viržių medaus saldus skonis ir
išskirtinis švelnaus dūmo aromatas.
LOCH LOMOND RESERVE

600 €

Šalis - JAPONIJA | Stiprumas - 51,4 %

Šalis - JAPONIJA | Stiprumas - 40 %
Smulkus grūdų ir salyklo viskių mišinys,
šiek tiek durpintas. Skonis kreminis,
vaisinis ir švelnus. Šis viskis savo skoniu
nustebins tiek mėgėjus, tiek žinovus.

400 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Highland | Stiprumas - 40 %
Šis unikalus aukščiausios kokybės maišytas
viskis iš salyklinio ir grūdų viskių, distiliuotas
ir brandintas Loch Lomond statinėse pačioje
Škotijos širdyje. Loch Lomond gamybos įranga
leidžia pasiekti geriausią ir efektyviausią
viskio gamybos procesą, išgryninant viskio
skonį ir stiprumą. Persiko, kriaušės saldumas
su vanilės ir marmelado natomis.

Nikka from The Barrel viskis pagamintas
derinant dviejų Japonijos viskio daryklų –
Miyagikyo ir Yoichi – salyklinius ir grūdinius
viskius. Šis viskis išpilstomas į butelius tiesiai
iš viskio statinių ir turi analogišką pradiniam
maišytam viskiui alkoholio stiprumą - 51,4 %.
Viskis pasižymi švelniai dūminiu aromatu ir
sūriomis užuominomis, kurias skoniui suteikia
brandinimas jūrinio klimato regione.
NIKKA DAYS

500 €

Šalis - DIDŽIOJI BRITANIJA
Stiprumas - 40 %

Retro stiliaus butelis Pennypacker sukurtas
pagal Amerikos Pilietinio karo gėrimų butelių
motyvus. Sour mash yra Kentukio burbonas.
Gamyboje naudojamas burbono receptas, bet
gamyba pradedama nuo paskutinės statinės
likučių, panašiai kaip gaminama duona su
raugu. Sour mash procesas duoda saldesnį,
švelnesnį skonį. Išpilstytas Vokietijos rinkai,
pagal rinkos keliamus aukštus reikalavimus.
NIKKA FROM THE BARREL

BLACK BOTTLE

LOCH LOMOND 12 YO SINGLE MALT

500 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Highland | Stiprumas - 40 %
Nepriklausoma distilerija savo istoriją
skaičiuojanti beveik nuo škotiško viskio
atsiradimo, t.y. distilerija įsteigta 1772 m.
Gaminami maišyti bei vieno salyklo viskiai,
pasižymintys šiam regionui būdingu
skoniu bei stiliumi. Loch Lomondas viena
iš keturių distilerijų Škotijoje, gaminanti ir
rekonstruojanti statines savo poreikiams.
Šis salyklinis viskis brandintas ne mažiau
kaip 12 metų, geriausiose ąžuolo statinėse,
užtikrinant idealų skonį ir leidžia atsiskleisti
vanilės ir dūmiškumo kvapams.

600 €

BUNNAHABHAIN STIUIREADAIR

450 €

GLENALLACHIE 12 YEARS OLD

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Islay | Stiprumas - 46,3 %

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Speyside | Stiprumas - 46 %

Viskiai Bunnahabhain yra žinomi dėl
ypatingai švelnaus skonio – viskio
gamyboje nenaudojamas dūminis salyklas
bei naudojamas tyras Margadale šaltinio
vanduo, tekantis per kalnus šalia distilerijos.
Tradiciniai viskio gamybos metodai šioje
distilerijoje išlikę dar nuo XIX a. Gamybos
metu nenaudojama šaltoji filtracija, todėl
yra išsaugomas natūralus skonis ir kvapas.
Skonis prasideda nuo lengvų džiovintų
vaisių, karamelės, vanilės, riešutų, jūros
druskos skonių ir palengva pereina į salyklo
saldumą. Poskonis sodrus ir ilgai išliekantis.

12 metų vieno salyklo viskis, B.Walker
vadinamas GLENALLACHIE viskių gamos
širdimi“. Viskis brandinamas Pedro Ximineze,
Oloros ir naujose ąžuolo statinėse. Bronzos
spalvos viskio kvape juntami iriso ir
medaus aromatai. Viskio skonyje juntami
medaus, arcipanų, banano skoniai.

BUNNAHABHAIN 12 YO ISLAY SINGLE MALT

LAPHROAIG 10 YO ISLAY SINGLE MALT

600 €

Bunnahabhain 12YO – 12 metų brandintas
salyklinis viskis pasižymi gaiviu ir vos juntamu
dūmo aromato skoniu. Skonyje pirmiausia
juntami gaivūs aromatai, papildyti švelnių,
ore plevenančių dūmų kvapų. Skonis
prasideda nuo lengvų vaisių, riešutų skonių
ir palengva pereina į salyklo saldumą.
Poskonis sodrus ir ilgai išliekantis.

Ledaig viskio gamybos procese durpėmis
rūkyto salyklo misa distiliuojama aukštais
variniais puodais. Tai leidžia viskiui išsaugoti
vaisiškus aromatus, kurie puikiai dera su
dūminiu viskio skoniu. Jis brandinamas ąžuolo
statinėse senoviniuose rūsiuose, įkurtuose
prie distilerijos. Ledaig 10 YO pasižymi sodriu
dūminiu, durpiniu aromatu bei subtiliu pajūrio
gėlių ir mėtų šokolado skoniu. Saldaus skonio,
su aštrių pipirų ir džiovintų vaisių prieskoniu.

800 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Campbeltown’e | Stiprumas - 46 %

450 €

Deanston distilerijoje viskis gaminamas
pasitelkiant tradicinius gamybos
metodus, kuriuose svarbią vietą užima
nemechanizuotas rankų darbas. Gamybos
metu nenaudojama šaltoji filtracija, todėl
yra išsaugomas natūralus skonis ir kvapas.
Lengvo citrinos žievelės ir saldaus miežių
cukraus aromato viskis su obuolių ir muskato
kvapo užuominomis. Juntamas cukruotų
vaisių, vanilės ir medaus poskonis, kuris
užsibaigia medaus ir ąžuolo tonais.

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Island | Stiprumas - 46,3 %

Šio viskio distiliavimui naudojama distilerijoje
gaminta ir pirkta dūminio pobūdžio salyklo
žaliava. Viskis 10 metų brandintas tam
daugiausiai naudojant burbono viskio gamyboje
naudotas statines. Aukso spalvos viskis
kvepia jūros dumblių, durpių dūmų, vaisiais ir
vanile. Tirštas viskio skonis kupinas dūmų ir
tariamo saldumo. Ilgai išliekantis poskonis.
GLEN SCOTIA 15 YO SINGLE MALT

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Highland | Stiprumas - 46,6 %

LADAIG 10 YO ISLE OF MULL SINGLE MALT

650 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Islay | Stiprumas - 40 %

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Islay | Stiprumas - 46,3 %

DEANSTON VIRGIN OAK
HIGHLAND SINGLE MALT

600 €

Glen Scotia distilerija įsikūrusi Campbeltown’e,
viename iš 5 gerai žinomų viskio regiono
Škotijoje. Distilerija savo istoriją skaičiuoja
nuo 1932metų. Campbeltown tai Viktorijos
laikų škotiško viskio sostinė, kurioje šiuo metu
iš buvusių 30 daryklų veikia tik 3 ir viena
iš jų Glen Scotia. Distilerijoje gaminamas
dūminiai ir nedūminiai salykliniai viskiai.
Išskirtinis vieno salyklo viskis, brandintas
specialiai atrinktose statinėse, kuriose viskis
įgauna tikrą 15 metų brandinto Campbeltown
salyklo viskio charakterį. Gėliškas ir vaisiškas,
creme brulee ir imbiero užuominos.
BAIN’S SINGLE GRAIN
Šalis - PAR | Stiprumas - 40 %

600 €

Bain’s viskis gaminamas tik iš Pietų Afrikoje
auginamų kukurūzų rūšies Yellow Maize ir
du kartus brandinamas naujose burbono
statinėse: pirmosiose salyklas bręsta tris
metus, tuomet dar kartą perpilamas į naujas
statines tolimesniam 18-30 mėn. brandinimui.
Viskis, brandintas burbono statinėse, įgavo
unikalią aromatų puokštę bei skonio švelnumą.
Auksinės gintaro spalvos Bain’s viskio aromate
susilieja vanilės, gėlių bei irisų kvapai. Ryškų
prieskonių skonį sušvelnina dėka brandinimo
atsiradę saldūs ąžuolo, vanilės niuansai.

400 €

DISTILLATIONS BY BACHE –
GABRIELSEN WHISKY AMERIC

550 €

Šio produkto gamybai naudojama škotiško
viskio žaliava, kuri brandinama Tenesio ąžuolo
statinėse, kurios anksčiau buvo naudojamos
konjako American Oak brendimui. Mažiausiai
32 mėnesius brandinamas amerikietiško ąžuolo
statinėje, kurioje prieš tai buvo brandinamas
Bache-Gabrielsen American Oak konjakas.
Pirmoje partijoje pagaminta tik 1.500 butelių.
Tai švelnaus aromato ir skonio viskis, kuriame
jaučiamos subalansuotos lazdyno riešutų,
kriaušės, džiovintos žolės prieskoniai.
Poskonis ilgai išliekantis, harmoningas.

Aberlour A’Bunadh noksta išskirtinėse ąžuolo
statinėse, kuriose subrendo Oloroso Sherry.
Kiekvieno naujo išpilstymo metu jis bus
skirtingas dėl naudotų statinių amžiaus. Jis
brandinamas pagal XIX amžiaus viskio gamybos
tradicijas, išpilstomas į butelius be aušinimo
filtro ir pilstomas tiesiai iš statinės. Tai suteikia
jam išskirtinai švelnų ir kreminį skonį, su riešutų
užuominomis ir lengvu medaus saldumu. Kartu
šį skonį lydi sausos, vaisinės obuolių ir kriaušių
natos bei lengvi vanilės ir mėtų niuansai.

8 €
00

Šalis - ŠKOTIJA | Stiprumas - 40 %
Trijų skirtingų rūšių europietiško ir amerikietiško
ąžuolo statinėse 12 metų brandintas lengvesnio
stiliaus viskis. Ko gero, prabangiausio ir
geriausią kokybiško salyklinio viskio reputaciją
turinčio viskio gamintojo The Macallan kūrinys.
Vidutinio sunkumo, subalansuotas, vaisinis su
ąžuolo ir prieskonių natomis, ilgas džiovintų
vaisių, ąžuolo ir prieskonių poskonis.
KAVALAN SINGLE MALT
Šalis - TAIVANAS | Stiprumas - 40 %
Tai dvigubo brandinimo taivanietiškas salyklinis
viskis. KAVALAN Concertmaster Port Cask
Finish pradiniame brandinimo etape buvo
laikomas amerikietiško ąžuolo statinėse o
vėliau perpiltas į statines kuriose iki tol buvo
brandinami Portugališki Ruby Port, Tawny Port ir
Vintage Port vynai. Šis viskis pakankamai jaunas
ir butelio etiketėje neturi brandinimo amžiaus
nuorodos, tačiau rekomenduojame įvertinti, jog
dėl labai aukštos Taivane oro temperatūros,
šioje šalyje viskis bręsta 3-4 kartus sparčiau
nei vėsioje Škotijoje. Taip pat, viskio brendimas
karštame klimate yra savotiška prabanga, nes
tokiomis sąlygomis „duoklė angelams“ kasmet
sudaro net 12-18 proc. statinės turinio, todėl
taivanietiškas viskis savo aromatų ir skonių
sodrumu bei koncentruotumu, gerokai lenkia
to paties amžiaus Europietiškus viskius.

750 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Speyside | Stiprumas - 60,7 %

Šalis - PRANCŪZIJA | Stiprumas - 41 %

THE MACALLAN FINE OAK 12 YO
HIGHLAND SINGLE MALT

ABERLOUR A’BUNADH BATCH 57

800 €

MONKEY SHOULDER BLENDED MALT

400 €

Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Speyside | Stiprumas - 40 %
Vienas geriausiai vertinamų Blended malt
kategorijos viskių pasaulyje už patrauklią
kainą, todėl ir vienas iš populiariausių.
Monkey Shoulder yra trijų Škotijos Speyside
regione pagamintų salyklinių viskių mišinys,
kurio receptą sukūrė legendinis salyklinių
viskių maišytojas Davidas Stewartas. Trys
beždžionės ant butelio simboliškai atvaizduoja
tris salyklinius viskius, esančius butelyje.
Kiekvienas Monkey Shoulder sudėtyje esantis
salyklinis viskis yra brandintas statinėse,
kuriose prieš tai buvo laikytas burbonas.
Brandinimas šiems viskiams suteikia švelnų
sodrios vanilės skonį, kuris puikiai atsiskleidžia
tiek geriant viskį kokteiliuose, tiek su ledu.
LAGAVULIN 16 YEARS
Šalis - ŠKOTIJA
Regionas - Islay | Stiprumas - 43 %
Šio viskio kvapas sausas, dūminiame jo
aromate juntamas nežymus džiovintų durpių
kvapas, tačiau visi skonių ir aromatų niuansai
yra subalansuoti ir nė vienas kvapas nėra
dominuojantis. Skonis iš pradžių yra salstelėjęs,
salyklinis su šiek tiek chereso, o vėliau pereina
į sausą ir dūminį. Poskonis yra praktiškai
kartus, su išliekančiais durpių dūmų ir druskos
niuansais. Lagavulin gėrimas apibūdinamas
kaip vienas geriausiųjų Ailos salos viskių.

900 €

