
ZAMÓWIENIA: BOK@ALKOHOLB2B.PL OFERTA WAŻNA DO 15.10.2022 WWW.ALKOHOLB2B.PL

KATALOG 
ALKOHOLB2B

OFERTA WAŻNA DO 15.10.2022

TELEFON: 502-849-929
ZAMÓWIENIA: BOK@ALKOHOLB2B.PL

GODZINY: PON-PT 10-18

REALIZACJA DO 5 DNI - CAŁA POLSKA / CENY NETTO

PEŁNE ODLICZENIE DLA FIRM BEZ KONCESJI
NAJLEPSZE RABATY I LOGISTYKA
WSPARCIE I DORADZTWO



ZAMÓWIENIA: BOK@ALKOHOLB2B.PL OFERTA WAŻNA DO 15.10.2022 WWW.ALKOHOLB2B.PL

WHISKY
BOWMORE 
12 YO 0,7
Bowmore 12 yo to przedstawiciel 
dymnej whisky z Islay. Szereg 
zapachów otwiera woń morskiego 
wybrzeża, przechodząc w akcenty 
owocowe na czele z pomarańczą, 
cytryną i ananasem. Smak Bowmore 
whisky również odznacza się z 
tropikalnymi owocami z dodatkiem 
wanilii, oraz balansującym je dymem. 
Całość zakończona dymnym, długim 
finiszem z nadal obecną owocową 
nutą

PROMOCJA

PROMOCJA

SUPER
PRODUKT

SPECJALNA

CENA
OSTATNIE

SZTUKI

PAKIET
23 + 1

SUPER
PRODUKT

163,55

WHISKY 
MAKER’S MARK 0,7
Jest to znany na całym świecie bourbon, który 
od pokoloń jest według tradycyjnych metod 
produkcji. W smaku wyczuwalna jest wanil-
ia z brzoskwinią, z nutą miodu oraz tytuniu. W 
odróznieniu od innych whisky, jest butelkowany 
w zależności od osiągniętego smaku a nie wieku.

95,76
WHISKY 
JIM BEAM BLACK EXTRA AGED 0,7 
Leżakuje zdecydowanie dłużej w beczkach z 
białego dębu amerykańskiego niż oryginalny 
Jim Beam White. Zmienia to całkowicie nuty 
smakowe i zapachowe, które zaczynają się 
półsłodkimi akcentami, przechodząc w gładkie 
wykończenie dębem i karmelem. Taki zestaw 
smaków wpływa na elegancki, długi finisz.

74,07
WHISKEY 
JIM BEAM 0,5
Jest to flagowy produkt z gorzelni Jim Baem. 
Charakteryzuje się tym, iże oprócz kukurydzy 
zawiera sporą ilość żyta. Leżakuje 4 lata w nowych 
beczkach z białego amerykańskiego dębu. W 
smaku wyczuwalne nuty wanilii, palonego dębu, 
pieprzu, miodu oraz siana.

47,02
WHISKY 
BALLANTINE’ 7 BURBON FINISH 0,5
Ballantine’s 7 YO dojrzewa przez okres 7 lat w 
dębowych beczkach, nabywając wyrazistego 
profilu soczystych czerwonych jabłek oraz 
słodkiego miodu. Dzięki finiszowaniu jej przez co 
najmniej 6 miesięcy w beczkach po bourbonie, 
dodatkowo charakteryzuje się dymnymi nutami 
wanilii, karmelu oraz toffi. 

64,84

PROMOCJA

OSTATNIE
SZTUKI
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WINO

39,99

WINO 
SANTA ANA  
RESERVA 
SHIRAZ
Pochodzi z winnic w dolinie Valle 
del Tulum w regionie San Juan (na 
północ od regionu Mendoza w zach. 
części kraju), czerwone, wytrawne, 
otrzymane z wyselekcjonowanych 
ręcznie zbieranych w pełni dojrzałych 
winogron, o głębokiej purpurowej 
barwie, złożonej, interesującej 
kompozycji zapachów (jeżyny, wędzone 
mięso, przyprawy, nutka dębu), 
krągłe, pełne, dobrze zbudowane, o 
dojrzałych taninach (dla złagodzenia 
poddane fermentacji malolaktycznej-
zamiana ostrego kwasu jabłkowego 
w łagodny kwas mlekowy), długim i 
przyjemnym zakończeniu, przez 9-12 
miesięcy dojrzewające w beczkach z 
dębu amerykańskiego i francuskiego.

SUPER
PRODUKT

SPECJALNA

CENA

PROMOCJA

OSTATNIE
SZTUKI

WINO 
RESERVA DAS CORTES 0,75 / 1,5
Wino to stworzono ze starannie 
wyselekcjonowanych gron szczepów. Winifikacja 
przebiega w małych kadziach ze stali nierdzewnej 
w kontrolowanej temperaturze na poziomie 
26°C. Piękny, rubinowoczerwony kolor, aromaty 
dojrzałych owoców i przyjemna równowaga to 
główne zalety naszego wina.

25,59
WINO 
NAMPE CHENIN 0,75
Lekkie aromatyczne, pełne słodyczy wino. W 
nosie delikatne z dominującymi aromatami 
owoców tropikalnych, cytrusów, zielonego jabłka, 
ananasa i brzoskwini. Na podniebieniu słodkie i 
świeże o dobrze zrównoważonej kwasowości. 
Doskonałe jako aperitif.

24,89
WINO 
NAMPE SAUGVINION BLANC 0,75
Rześkie i lekkie, białe, wytrawne wino powstałe z 
gron szczepu Sauvignon Blanc. Posiada żółty kolor 
z zielonymi refleksami. Zachwyca owocowym 
aromatem z silnie wyczuwalnymi akcentami 
różowego grejpfruta, owoców tropikalnych 
i świeżych ziół. Dobrze zbalansowane i 
aromatyczne.

25,59
WINO 
NAMPE SHIRAZ 0,75
Intensywne, dobrze zbudowane, czerwone, 
wytrawne wino wytworzone z gron szczepu 
Shiraz. Urzeka czerwoną barwą z niebieskimi 
refleksami oraz owocowym aromatem z 
wyczuwalną nutą dojrzałych jagód i korzennych 
przypraw. Na podniebieniu długie i krągłe z 
tanicznym finiszem. 

25,99

PAKIET
12 + 1

PAKIET
12 + 1

39,99
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WÓDKA
ORKISZ 0,7 + 
TUBA
Wódka Orkisz wytwarzana jest w ma-
łych ilościach w procesie powolnej 
destylacji. Dzięki temu jest łagodna 
i subtelna, ma naprawdę niepowta-
rzalny smak. Alkohol został docenio-
ny w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
Wódka Orkisz zdobyła Złoty Medal 
na Światowym Konkursie Alkoholi w 
San Francisco, jako jedna spośród 700 
kandydatów z 52 krajów!

PROMOCJA

SPECJALNA

CENA

SUPER
PRODUKT

85,61

WÓDKA 
SASKA CZYSTA 0,5
To delikatny trunek wytwarzany według tradycyjnej 
polskiej receptury z najszlachetniejszych 
gatunków zbóż. Swój łagodny smak zawdzięcza 
wielkiemu doświadczeniu mistrzów gorzelnictwa 
oraz wykorzystaniu wyłącznie naturalnych 
składników i krystalicznie czystej wody.

23,87
WÓDKA 
AMUNDSEN 0,5
To najwyższej klasy wódka, która powstała na 
bazie krystalicznie czystej wody i starannie 
wyselekcjonowanych składników. Swój lodowy 
charakter, nieskazitelną czystość i wyjątkowo 
łagodny smak zawdzięcza naturalnemu 
pochodzeniu oraz unikalnej tradycji produkowania.

29,42
WÓDKA 
STOCK PRESTIGE 0,5
To wysokiej jakości wódka, będąca efektem pasji, 
tradycji i ponad 130 lat doświadczenia. Trunek 
łączy w sobie delikatny smak oraz najwyższą 
jakość uzyskiwaną w procesie sześciostopniowej 
destylacji oraz filtracji na zimno. Składniki 
stosowane do produkcji wódki poddawane są 
selekcji oraz kontroli.

WÓDKA 
BELUGA NOBLE 0,7
Produkowana jest w najczystszym ekologicznie 
regionie świata na Syberii. Słód z przesnicy 
przygotowywany jest jak do produkcji piwa, 
dodawane są miód ora wyciąg z owsa oraz 
Ostropesty Plamistego i poddane filtracji przez 
30 dni poprzez węgiel brzozy syberyjskiej.

132,6926,81

PAKIET
23 + 1
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KONIAK
COURVOISER
VSOP 0,7 + 
KARTONIK
Courvoisier Cognac to jedna z 
najbardziej znanych marek koniaku 
z miasta Jarnac znany na całym 
świecie oryginalny francuski trunek 
pochodzący z destylarni założonej 
w 1843r. przez niejakiego Felixa 
Courvoisier. Jako pierwsi zaczeli 
używać nazwiska Napoleon do 
oznaczenia jakości koniaku. Obecnie 
właścicielem marki jest grupa 
Beam-Suntory. Produkcja oparta 
jest o tradycyjną metodę podwójnej 
destylacji.  

Courvoisier VSOP jest mieszanką 
odmian Grande, Petite Champagne 
i Fins Bois. Koniak ten leżakuje 
w beczkach z francuskiego dębu 
przez 8-10 lat. Znany jest również 
z doskonałego stosunku ceny do 
jakości. Idealny do drinków i koktajli.

165,32
KONIAK 
COURVOISIER VS0,7
Zachwycający francuski koniak z regionów 
łączących umiejętnie i harmonijnie tak odległe 
doznania smakowe, jak soczystość owoców, woń 
kwiatów i lekkie nuty kory dębowej. To budząca 
respekt fuzja nowoczesności, żywiołowości z 
tradycyjnymi metodami produkcji.

KONIAK
MARTELL VSOP 0,7
Jest to kompozycja dojrzałych eaux-de-vie 
pochodzących z czterech najlepszych obszarów 
upraw regionu Cognac, leżakujących w dębowych 
beczkach od 10 do 12 lat. Wyjątkowy smak i 
aromat dębu, miodu, wanilii, zamknięte w 
eleganckiej butelce z wizerunkiem Króla Słońce.

KONIAK
MARTELL VS 0,7
Martell VS to klucz otwierający drzwi do stylu 
Martell. Charakteryzuje się szczególną harmonią 
smaków. Martell V.S. to najmłodszy koniak 
marki, jaki dostępny jest w sprzedaży. Musi 
liczyć co najmniej dwa i pół roku. Wyróżnia się 
świeżością i aksamitną konsystencją.

KONIAK
HENNESSY VS 0,7
Blend starannie wyselekcjonowanych około 40 
eaux de vie tworzy ten aromatyczny, orzeźwiający 
w smaku trunek, który zyskał największą 
popularność w swojej klasie na świecie. 
Cognac należy serwować w„koniakówce”, który 
podgrzewany ciepłem dłoni uwalnia więcej 
aromatu.

139,70152,20110,13149,11
PAKIET

23 + 1

SPECJALNA

CENA
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SZAMPAN
G.H. MUMM 
GRAND 
CORDON 
0,75
Szampan G.H.Mumm to synonim 
luksusu i celebracji wyjątkowych 
chwil. Produkowany jest wyłącznie z 
najwyższej jakości winogron z regionu 
Champagne, zaś owoce używane 
do jego produkcji są zbierane bez 
użycia maszyn, tylko ręcznie. To 
ekskluzywny, wytrawny szampan o 
aromacie limonki, grejpfruta, świeżych 
brzoskwiń i jabłek, uzupełniony nutami 
wanilii, karmelu i orzecha. Od roku 
1875 czerwona szarfa Legii Honorowej 
jest jego znakiem rozpoznawczym, 
podkreślającym wyjątkowość tego 
trunku.

PROMOCJA

163,58
CHAMPAGNE 
VEUVE CLICQUOT BRUT 0,75
Jest to produkt po który bardzo często sięgają 
klienci szukający prezentub. Ponadto doskonałe 
połącznie trzech szczepów winogron pozwoliło na 
uzyskanie subtelnie wytrawnego szampana, który 
przypadnie do gustu przede wszystkim kobietom 
szukającym odrobiny elegancji i luksusu.

CHAMPAGNE 
MOET & CHANDON BRUT 0,75
Jest owocem ponad stu rodzajów win 
pochodzących z trzech doskonałych szczepów 
winogron: Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot 
Meunier. W czasie dojrzewania przechowywany 
jest w specjalnych piwnicach przez 30 miesięcy, 
prawie dwa razy dłużej niż wymaga tego prawo.

CHAMPAGNE 
PERRIER JOUET GRAND BRUT 0,75
To doskonały wytrawny szampan, wyróżnia się 
świeżym, owocowo-kwiatowym aromatem, 
wzbogacony odrobiną przypraw z nutą wanilii. 
Idealnie zbalansowany, o gładkiej, przyjemnej 
strukturze i lekko maślanym smaku. Doskonale 
smakuje w zestawieniu ze skorupiakami i ry-
bami.

CHAMPAGNE 
PIPER HEIDSIECK BRUT 0,75
Jest to wysokiej klasy szampan o intensywnym 
owocowym bukiecie. Grona zbierane są ręcznie 
podczas wrześniowych żniw. W smaku wyraźnie 
wyczuwalne są aromaty cytryny, grejpfruta, białej 
brzoskwini i moreli, o długim, utrzymującym się 
finiszu z nutami wanilii, miodu i karmelu. 

179,46 156,58214,70229,15

SUPER
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BRANDY
METAXA 7* 
0,7
Najwyższej jakości destylaty winne, 
dojrzewające w dębowych beczkach, 
szlachetne wina Muscat z wysp 
Morza Egejskiego: Lemnos i Samos, 
oraz sekretna kompozycja ziół nadają 
METAXIE 7* aromatyczny charakter z 
nutą dojrzałych owoców oraz bogaty, 
łagodny finisz.

SUPER
PRODUKT

SPECJALNA

CENA
OSTATNIE

SZTUKI

73,13

BRANDY 
ARARAT 5* 0,7
Charakteryzuje ją świeży, wyrazisty aromat 
kwitnących drzew owocowych i intensywny, 
delikatnie palący smak z nutami świeżych do-
mowych wypieków. Pełna życia, dynamiczna 
brandy wniesie ciepło do spotkania przy stole i 
umili każdą chwilę spędzoną z rodziną.

BRANDY
STOCK XO 0,7
Stock XO to brandy, które leżakuje w palonych 
dębowych beczkach, co najmniej 8 lat. To 
właśnie porowatość przepalonych beczek 
umożliwia ciągły, jednak ograniczony kontakt 
brandy z powietrzem, które łagodzi intensywność 
alkoholu.

BRANDY
KAZBEK PEAK XO 0,7
5-letnia Brandy od Kazbek Peak to wspaniały 
trunek, który podkreśli wyjątkowość spoko-
jnej chwili podczas wieczornej kontemplacji we 
własnym towarzystwie. Najlepiej posmakuje w 
temperaturze pokojowej, serwowana w kieliszku 
o niskiej nóżce i pękatej czasze. 

BRANDY
TORRES 15 Y0 0,7
Stworzona ku czci Miquelowi Torres Carbó, który 
odbudował rodzinną winnicę po bombardowaniu 
podczas wojny domowej. Destylat z białych 
winogron dojrzewa w beczkach z amerykańskiego 
dębu, dzięki czemu uzyskuje intensywny  
elegancki smak z nutami dymu i cydru.

50,99 90,57 49,99 102,94

PROMOCJA

PAKIET
23 + 1
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LIKIERY
APEROL 
APERITIVO 
0,7
Aperol można opisać w dwóch sło-
wach: „smak lata”. Znakomity likier z 
dominującą nutą gorzkich pomarańczy 
posypanych najlepszej jakości zio-
łami oraz domieszką rabarbaru. Do-
skonały do delektowania na kostkach 
lodu oraz oczywiście w wersji dobrze 
znanego drinka Aperol Spritz. Okres 
wakacji jest jego najlepszym przyja-
cielem. Możemy śmiało pokusić się o 
stwierdzenie, że w wakacyjnej prze-
rwie Aperol zagościł prawie na każdej 
domówce.

PROMOCJA

SUPER
PRODUKT

SPECJALNA

CENA

OSTATNIE
SZTUKI

57,41

LIKIER 
SHERIDAN’S 0,5
Ten znakomity trunek składa się z aromatycznego 
likieru kawowego i łagodnego kremu a poprzez 
zastosowanie złączonych ze sobą dwóch bute-
lek, już podczas nalewania do kieliszka tworzy 
się niezwykła i bogata kompozycja smakowa. 
Oryginalna butelka podkreśla jakość tego likieru

LIKIER 
JAGERMAISTER 1,0
Od początku ubiegłego wieku jego niezmienna 
receptura składa się z 56 ziół, korzeni i owoców. 
Niemiecki rygor trwającego rok leżakowania w 
dębowych beczkach oraz wyjątkowe składniki 
sprawiają, że jest to alkohol o unikalnym smaku 
dla osób o silnym charakterze.

86,48
LIKIER 
MALIBU 0,7
Oryginalna receptura sprawia, że jest czymś 
więcej niż tylko doskonale smakującym likierem 
kokosowym. To egzotyka zamknięta w jednej z 
najbardziej rozpoznawalnych butelek świata. To 
również wiele możliwości tworzenia orzeźwiają-
cych, pełnych słońca koktajli.

52,22
LIKIER
BAILEY’S 0,5
Wyjątkowo delikatny i smaczny likier, idealna 
kompozycja trzykrotnie destylowanej irlandzkiej 
whisky oraz najwyższej jakości mleka sprawia, 
że Bailey’s charakteryzuje się niezmiennie tym 
samym niezwodnym smakiem od wielu lat. 

42,5748,26
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RUMY
DICTATOR 20 
YO 0,7
Rum Dictador 20 YO jest rumem 
wytwarzanym z najwyższej jakości 
soku z trzciny cukrowej. Piękny ciemny 
czerwono-brązowy kolor uzyskany 
został dzięki starzeniu przez okres co 
najmniej 20 lat w dębowych beczkach. 
Bogaty i złożony aromat z nutami 
suszonych owoców, klonu, dębu i tytoniu 
z akcentami owoców cytrusowych 
zadowoli najbardziej wymagającego 
konesera rumu. 

Dictador to kolumbijska firma 
produkująca starzony rum, która została 
otwarta w 1913 roku. Od lat cieszy się 
nieszablonowym i odważnym podejściem 
do swoich trunków.

Obecnie Dictador cieszy się ogromną 
popularnością w ponad 80 krajach na 
całym świecie.

PROMOCJAOSTATNIE
SZTUKI

182,99

RUM
ZACAPA CENTENARIO 23 0,7
jest to trunek produkowany w Gwatemali tech-
niką solera, znaną głównie z wytwarzania sherry. 
Z tąd  też wiek tego rumu nie wyznacza liczby 
lat, jaką najmłodszy destylat spędził w beczce, 
a średnią leżakowaną. Dzięki  tej metodzie uzys-
kano trunek wyjątkowy. 

229,37
RUM 
HAVANA CLUB SELECTION 0,7
Wyjątkowy rum, który powstał jako efekt 
współpracy sześciu Maestros Roneros z Havana 
Club. Jest unikatowym połączeniem najlepszych 
starzonych rumów, które są kupażowane i 
ponownie poddawane procesowi starzenia w 
beczkach z białego dębu. 

232,97
RUM 
KRAKEN 0,7 
Rum z Wysp Karaibskich destylowany w 
tradycyjnych alembikach. Dojrzewa w dębowych 
beczkach przez 12-24 miesięcy. Specjalna 
kompozycja ziół dodawana w procesie produkcji 
tworzy niepowtarzalny smak, który zachwyca 
swoją gładkością i złożonym charakterem. 

93,17
RUM 
DICTADOR 12 YO 0,7
Dictador 12YO Rum to kolumbijski rum o bogatym 
zapachu i łagodnym smaku opakowany w 
elegancką ciemną matową butelkę. Przystępny w 
degustacji, doskonały nawet dla początkujących 
smakoszy trunku z Karaibów.

130,27

SPECJALNA

CENA

PAKIET
23 + 1
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MIODY

PÓŁTORAK 
JADWIGA
Leżakuje co najmniej kilka lat. 
Miód pitny półtorak Jadwiga 
charakteryzuje się wyrazistym, 
głębokim bukietem smakowym. 
Dodatek owoców maliny i dzikiej 
róży nadaje mu bogatego smaku i 
aromatu.

PROMOCJA

SUPER
PRODUKT

SPECJALNA

CENA
OSTATNIE

SZTUKI

49,02

MIÓD PITNY 
KORZENNY CZWÓRNIAK
Czwórniak Korzenny jest wytwarzany na miodach 
nektarowych o silnym aromacie i ostrym smaku. 
Najbardziej wytrawny wśród wszystkich rodza-
jów miodów pitnych. Podawany bywa tak jak 
wino, do posiłku. 

16,99
MIÓD PITNY 
BERNARDYŃSKI TRÓJNIAK 
Trójniak Bernardyński to typ miodu pitnego pro-
dukowanego z brzeczki miodowej. Do osiągnięcia 
dojrzałości musi leżakować około 2 lat. W smaku  
wyczuwalnie winny i umiarkowanie słodki. Doda-
ny w czasie fermentacji sok z aronii i przyprawy 
korzenne nadają mu wyjątkowo interesujący buk-
iet smakowy.

23,99
MIÓD PITNY 
KURPIOWKI DWÓJNIAK
Miód pitny Dwójniak Kurpiowski powstaje z 
miodu pszczelego nektarowego o łagodnym 
smaku. Kilkuletni okres dojrzewania zapewnia 
mu głębię smaku i aromatu. Odpowiednio do-
brany zestaw przypraw korzennych nadaje mu 
harmonijny smak i zapach. Jest produkowany z 
dodatkiem soku z czarnej porzeczki. 

46,14
MIÓD PITNY 
STAROPOLSKI W KAMIONCE
Co prawda dodatek soku z malin odgrywa rolę 
drugoplanową, ale nie ma wątpliwości, że jest to 
rola zasługująca na Oscara. Na podziw estetów 
z kolei zasługuje ciemnokasztanowa barwa 
dwójniaka, z miejsca przywołująca obrazy złotej 
polskiej jesieni i rozgrzewająca serce jeszcze 
przed pierwszym łykiem.

48,20



ZAMÓWIENIA: BOK@ALKOHOLB2B.PL OFERTA WAŻNA DO 15.10.2022 WWW.ALKOHOLB2B.PL

TELEFON: 502-849-929
ZAMÓWIENIA: BOK@ALKOHOLB2B.PL

GODZINY: PON-PT 10-18

REALIZACJA DO 5 DNI - CAŁA POLSKA / CENY NETTO

Transport:
W zależności od ilości zamawianych produktów oferujemy kilka możliwości dostawy.

1) Dostawa zbiorcza:
– Paleta – 150,00 zł netto (max. waga 500kg)
– Pół paleta – 85,00 zł netto (max. waga 250kg)

2) Dostawa jednostkowa:
– Paczka do 30kg/20,00 zł netto

3) Odbiór osobisty
Odbiór zamówienia możliwy jest bezpośrednio z naszego magazynu:
Alcora So. z o.o.
Instalatorów 23 
02-237 Warszawa

Promocja!
Zamówienie od 2500,00 zł netto dostarczymy* na terenie Warszawy Gratis!
Zamówienie od 6500,00 zł netto dostarczymy* na terenie Województwa Mazowieckiego Gratis!
Zamówienie od 10 000,00 zł netto dostarczymy* na terenie całej Polski Gratis!
*Promocja dotyczy dostawy zbiorczej do jednej wskazanej lokalizacji


