


Rõõmustage oma sõpru ja koostööpartnereid 
väärikate veini- ja napsielamustega 

Ikka ja jälle jätab kiire elutempo suhted sõprade ja  

lähedastega mõtetesse laagerduma.  

Ja kui siis tekib õige hetk, on suurim nauding  

sõprus ajatolmust pühkida, küpsenud  

head soovid lahti korkida ning lasta koos sõpradega 

emotsioonidel voolata.  

Tõeline sõprus on nagu väärt vein –  

see läheb aastatega ainult paremaks. 

 

Tule ja jaga meiega oma soove ning me aitame Sul leida  

väärika, maitsva ja meeldejääva kingituse. 

Küsi julgelt joogipakkumist ka firmaüritusteks ja tähistamisteks. 



Nicolas Feuillatte Palmes d´Or 
Brut Vintage Champagne 

1976. aastal loodud Nicolas Feuillatte on 
kaasaegne, stiilne ja energiast pulbitsev šampanja 

bränd, mis on lühikese  turul oldud aja jooksul 
saanud kiiresti eelistatuimaks šampanjaks 

prantslaste seas.  

See ülimalt luksuslik champagne on kuiv ja kergelt 
täidlane. Aroomis on tunda liiliaid ja mett. 

Maitses lisandub puuviljalistele nootidele ingverit 
ja mahedamat pipart. Järelmaitses avanevad 

mineraalsed nüansid. 

 Küpsemisaeg pudelis minimaalselt 9 aastat. 

Nicolas Feuillatte Palmes d’Or Brut Vintage 75cl 

86.00 € 



Laurent Perrier Cuvee Rosé  
Brut Champagne 

Champagne Laurent-Perrier sünniajaks on 
dateeritud 1812. Laurent-Perrier šampanjade 

karakter on värske, kergelt lendlev ja elegantne. 

Nii on ka 100% Pinot Noir marjast valmistatud 
kergelt täidlane Cuve Rose oma aroomilt 

särtsakas ja värske, milles tunda punaseid küpseid 
marju nagu maasikas, punane sõstar, vaarikas ja 

kirsid. Maitse on peenekoeline, puhas ja 
meeldivalt puuviljane. Elegantne ja kauakestev 

järelmaitse. 

Laurent Perrier Cuvee Rose Brut 75cl 

 

59.00 € 



Nicolas Feuillatte Champagne 

Nicolas Feuillatte Brut Vintage 2008 

Kergelt täidlane kuiv šampanja on valmistatud 
Chardonnay, Pinot Meunier ja Pinot Noir 

viinamarjadest. Maitses domineerivad erinevad 
tsitrusviljad, lisaks vihjeid metsamarjadele ja 

metsaalusele. Järelmaitse on energiline, nooruslikult 
kirgas ja kauakestev. Küpsemisaeg pudelis 

minimaalselt 4 aastat. 

 

Nicolas Feuillatte Grand Cru Chardonnay 2006 

100% Chardonnay marjast valmistatud aastakäigu 
šampanja on õrna hõbedase helgiga aristokraatlik 
jook. Aroomis ja maitses on rikkalikult puuviljade 

(pirn, virsik, ananass) nüansse. maitsepalett on ümar 
ja pehmelt suud paitav. Järelmaitse on elegantne ja 

külluslik. Küpsemisaeg pudelis minimaalselt 6 aastat. 

 Nicolas Feuillatte Brut     

Vintage 75cl 

35.00 € 

Nicolas Feuillatte Grand Cru 

Chardonnay 2006 75cl 

49.00 € 



Gosset Grande Reserve Brut 
Champagne 

Gosset Grande Reserve on segatud kokku 
erinevate mõisade parimatest Chardonnay,  

Pinot Noir ja Pinot Meunier viinamarjadest. 

 

Iseloomult küps, jõuline ja aromaatne. 

Tunda kirssi ja mustikat, rösti ja mandlit.  

Väärikas jook antiikpudelis. 

  

 

Gosset Grande Reserve Brut 2007 75cl kinkekarbis   

 

45.00 € 



Marchese Antinori  
Franciacorta Brut DOCG Itaalia 

Ühe legendi järgi tulenevat Franciacorta nimetus 
sõnadest "Petit France". Selles piirkonnas 
klassikalisel champenoise meetodil valmiv  

vahuvein  on oma parimas esituses äravahetamiseni 
sarnane kõige nooblima ja kuulsama vahuveiniga 

Prantsusmaalt - šampanjaga. Antinori perekonnale 
kuuluvas ajaloolises Montenisa veinimõisas valmiv 
Franciacorta Brut vääriks julgelt kohta non-vintage 

šampanjade reas.  

Tiheda peene mullikee, erksa happesuse ja 
puuviljase maitsega keskmise täidlusega külluslik 

vahuvein (osa veinist on tammevaadis kääritatud). 
Valmistatud  Chardonnay, Pinot Blanc ja Pinot Noir 

marjadest. Noobel spumante Itaalia parimalt 
vahuveinide valmistamise kasvualalt. 

Salute! 

Marchese Antinori Cuvee Royale Franciacorta DOCG 75cl  

16.90 € 



Cuvage Nebbiolo Alba DOC  
Rose Brut Itaalia 

Piemonte maakonnas klassikalisel šampanjameetodil 
valminud suurepärane vahuvein Nebbiolo 

viinamarjadest. Tänu pikale küpsemisajale on Cuvage 
veinide stiil ümar ja pehme, pigem röstine kui hapu. 

 

Särava tooniga rosé, mille aroomi- ja maitsepalett on 
vaimustavalt mitmekihiline. Esimesena avalduvad 

pärmisemad ja värskelt ahjust võetud leivale viitavad 
nüansid. Järelmaitses paljastuvad marjased noodid – 

sõstrad ja pohlad koos õrna vürtsika aktsendiga. 

Cuvage Nebbiolo Alba DOC Rose Brut 75cl  

19.90 € 



Acquesi Asti Spumante & 
Piemonte Brachetto Spumante 

Itaalia 
Acquesi on elegantsete ja romantiliste vahu- ning 

dessertveinide tootja Piemonte maalilistelt 
küngastelt. Acquesi stiili iseloomustab elegants, 

tasakaalustatud maitsed ja stilistika, mis ammutanud 
inspiratsiooni Art Noveau ajastust. 

Asti Spumante - Moscato viinamarjast valmistatud 
kerge ja magus vahuvein on  intrigeeriva aroomi- ja 

maitsebuketiga. Valgete lillede aroom on kaunis 
harmoonias virsikute ja sidrunile  vihjavate nootidega.  

Piemonte Brachetto Spumante -  Brachetto marjast 
valmistatud kirka erkpunase värvusega vahuveini 
aroomis on tunda Bulgaaria roosi, banaani ning 

metsamarjade noote. Meeldivalt magus maitse on 
heas tasakaalus särtsaka happesusega. 

 Acquesi Asti Spumante 75cl  

8.90 €   8.90 € 

Acquesi Piemonte Brachetto 

Spumante 75cl 



La Gioiosa imelised  
vahuveinid Itaaliast 

Prosecco Treviso DOC Brut Special –  peene ja püsiva 
mulliga kvaliteetvahuvein. Elegantse ja puuviljase 

aroomiga, tunda lille noote, kuldrenetti. Maitse kuiv 
ja värske, kerge ning puuviljase järelmaitsega. 
Prosecco´de meistriklass nii sisult, kui vormilt. 

Rose Brut Special - marjaselt veetleva loomuga kuiv 
vahuvein on ühtaegu šikk ja trendikas, samas naiselik 

ja habras. Peene ja delikaatse mulliga, aroomis 
puuvilja ja lille noodid. Maitselt kuiv ja värske, 

puuviljane ning harmooniline järelmaitse. 

Fragolino Dolce - puhta ja naturaalse metsamaasika 
maitsega magus punane vahuvein Põhja-Itaaliast. 

Hõrk mullijook on jahutatult suurepärane 
seltskonnajook või kaaslane erinevate dessertide 

kõrvale. 

Prosecco Trevso DOC Brut 

Special  75cl ja  

Rose Brut Special 75cl 

8.90 € 

 Fragolino Dolce 75cl 

6.90 € 



Pere Ventura Cava  
Hispaania 

Pere Ventura Cuvée Especial on ehe, traditsioonilisel 
meetodil valmistatud klassikaline kuiv cava - erksa 

happega, värskusest pakatav, pärlendav ja 
tsitrusviljane tervitusjook igaks pidulikuks 

sündmuseks. Hea jook ka  niisama nautimiseks ja hea 
kaaslane värskete salatite ning mereandide kõrvale.  

Pere Ventura Tresor Brut Nature on valmistatud 
käsitsi korjatud viinamarjadest.  Veelgi peenema ja 

tihedama mulliga noobel jook magnum pudelis.  

Aroomilt ergas ja värske, õuna, tsitruse ning pähkli 
nootidega. Maitses küpsed puuviljad, mis kenas 

harmoonias elava happega. 

Väärikas toostijook sobib ka vahemere värskete 
mereandidega.  

 Pere Ventura  Cuvée 

Especial Cava 75cl 

6.50 € 

 Pere Ventura Tresor Brut 

Nature Cava 150cl puidust 

kinkekarbis 

25.00 € 



Drouhin Laforet Chardonnay 
Prantsusmaa 

Maison Joseph Drouhin on pikkade traditsioonidega 
perefirma Burgundia südamest, kes on loonud 

kuulsusrikkaid ja laitmatu reputatsiooniga veine, 
mida peetakse põhjendatult Burgundia 
silmapaistvaimateks. Joseph Drouhin on 

veinisõprade seas Burgundia sünonüümiks. 
Orgaaniliselt puhtalt kasvatatud viinamarjad ning 
klassikalises elegantses stiilis valmistatud veinid 

pakuvad elamusi laias skaalas.  

Noobli chardonnay viinamarja mitu nägu segatuna 
erinevate piirkondade aedadest: põhjapoolne Chablis 

annab veinile iseloomu ja värskuse, Cote D´Or 
peenekoelise elegantsi ja lõunatiivast Maconnais 

puuviljasuse. Aroomilt-maitselt küpsete tsitruseliste 
tarté, mesisus ja vanillisus (osa veinist lühikest aega 

tammevaadis). Heas tasakaalus puuvilja happesusega 
kergelt täidlane vein. 

 Drouhin Laforet Chardonnay 75cl 

12.90 € 



Hugel Riesling ja Gentil 
Prantsusmaa 

Hugel perekonna veiniajalugu sai alguse juba 1639. 
aastal Riquewihris. Hugel veinid on väljendusrikka 

stiiliga, mida esindab jõuline happesus ja 
mineraalsus. 

Kõige tuntum neist on Riesling – parim lahendus 
kalaroogade kõrvale. Elegantne vein, sädeleva 

õrnkollase tooniga. Aroom on tulvil kevadlillede 
lõhnapuhangut, aimatav on liilia, roos, veidi troopilisi 
puuvilju. Maitse on mõõdukalt ümar ja siidjas, sellele 
paneb väärika punkti nooruslik happesus, mis heliseb 

üsna pikalt ka järelmaitses. 

 

Hugel Gentil seguveinis kasutatakse kõiki Alsace 
piirkonna iseloomulikke valgeid marju. Tulemuseks 

harmooniline, hästi universaalne kõigile-midagi vein, 
mis sobitub kenasti paljude toitudega. 

 Hugel Riesling 75cl 

15.90 € 

Hugel Gentil 75cl 

9.90 € 



Rothschild Mouton Cadet 
Reserve Sauternes AC 

Väärishallitusega marjadest valmistatud unikaalne 
vein on pärit Sauternes AOC piirkonnast. Valmistatud 
kolmest erinevast viinamarjast: Semillon, Sauvignon 

Blanc ja Muscadelle.  

Atraktiivne kollakas kuldne värvus. Aroomis rikkalik 
mesisus, mida täiendab apelsinikoore nüanss ja 

meeldiv akaatsia. Maitse on rikkalik ja magus, viited 
üliküpsele virsikule. Saatjaks tasakaalus happesus. 

  

Sobib nautimiseks foie gras pate´ga ning erinevate 
juustude kõrvale, samuti dessertidega nagu crème 

brûlée ja marjakoogid. 

17.90 € 

Rothschild Mouton Cadet Reserve  Sauternes AC 75cl 



Barone Montalto Bianco 
Passivento Itaalia 

Juhtiv Sitsiilia veinitootja, kel on õnnestunud 
ühendada iidsed Sitsiilia veinitraditsioonid kaasaegse 
veinivalmistamise tehnoloogiaga. Sellise sümbioosi 

tulemusena sünnivad värske ja iseloomuliku 
karakteriga veinid tuntud Sitsiilia veinipiirkondadest.  

 

Barone Montalto Bianco Passivento on lopsaka 
puuviljalise aroomi ja maitsega poolkuiva stiiliga 

vein, karakterilt pehme , samas värske. Mineraalne, 
hea happesusega elav vein. 

Sobib ideaalselt kalaroogadega, värskete ja pehmete 
juustudega.  Mõnus niisama nautimiseks. 

 Barone Montalto Bianco Passivento 75cl 

8.90 € 



Tommasi Le Rosse Pinot Grigio 
Itaalia 

Tommasi on Veneto piirkonna juhtivaid veinitootjaid 
ja ühtlasi ka Itaalia veinide  lipulaevaks aastast 1902. 

 

Klassikaline Tommasi Pinot Grigio on õrnkollase 
värvusega, värske, puuviljalise karakteriga vein. 

Aroomis tunda kergelt vürtsikaid noote ja troopilisi 
puuvilju. Ümar ja heas tasakaalus maitse on kergelt 

mineraalne ja karge lõpunoodiga. 

 

Sobib ideaalselt pasta, kala- ja linnuliha roogadega. 
Samuti hea kaaslane mereandide ja värskete 

juustude kõrvale. 

 Tommasi Pinot Grigio 75cl 

8.90 € 



Acquesi Casarito Moscato 
d´Asti Itaalia 

Bevi Acquesi on elegantsete ja romantiliste vahu- ja 
dessertveinide tootja Piemonte maalilistelt 

küngastelt. 

 Acquesi stiili iseloomustab elegants, tasakaalustatud 
maitsed ja stilistika, mis ammutanud inspiratsiooni 

Art Noveau ajastust. 

Õlgkollasel dessertveinil on särav kuldne helk. 
Aroomis ja maitses on rikkalikult küpsetele 

puuviljadele ja valgetele õitele viitavaid noote, 
järelmaitse on pehme ja suudpaitav. 

 Acquesi Moscato d´Asti 75cl 

8.90 € 



Torres Cordillera Chardonnay 
Tšiili 

Vein on laagerdunud vähemalt 6 kuud prantsuse 
tammest vaatides. 54% veinist on küpsenud 6 kuud 

Nevers tammes. Värskes ja puuviljases aroomis 
domineerivad virsiku, ploomi ja greibi aroomid koos 

röstitud sarapuupähklite alatooniga. Värske ja 
mineraalne, elegantse happesuse ning rikkaliku 
puuviljase maitsega. Järelmaitse on meeldiv ja 

kauakestev. Säilituspotentsiaal korralikus  

veinikeldris 3-5 aastat. 

Ülim sobivus kaaviariga. Samuti ideaalne kaaslane 
suitsulõhe, forelli, värskete mereandide ning teiste 

küpsetatud või kastmes kalaroogade juurde. 

 Torres Cordillera Chardonnay 75cl 

9.90 € 



Joseph Drouhin Laforet  
Pinot Noir Prantsusmaa 

Joseph Drouhin´i veinimaja on asutatud aastal 1880 
Beaune´s, Burgundias. Täna juhib veinimaja juba 

neljas põlvkond – iga generatsioon on jätnud oma 
olulise jälje Drouhin´i veinide kujunemisse ja 

vormimisse just selliseks, nagu need tänapäeval on! 
Drouhini viinamarjaistandused laiuvad Côte de   

Nuits´s, Côte de Beaune´s, Côte Chalonnaise´s kui ka 
Chablis - kokku 73 hektaril. See teeb Drouhin´ist ühe 

oluliseima tootja kogu Burgundias.  

Laforet Pinot Noir on sarmikas vein – trendikas 
klassika näide Burgundiast! Särav rubiinpunane toon 

ja rikkalik marjadest tulvil aroom.  

Maitse on meeldiv, marjane ja värske, kergelt 
tanniinine ja elegantne.  

Sobib aperitiiviks, kerge lõuna saatjaks, nooblisse 
restorani - LaForet on alati õiges kohas!  

Joseph Drouhin Laforet Pinot Noir 75cl 

14.90 € 



Guigal Crozes-Hermitage  
Prantsusmaa 

Guigal perekonna ajalugu peegeldab Côte-Rôtie 
veinide uhkust, kuulsust ja hiilgust. 

100% Syrah marjad pärinevad 35 aastastelt 
viinapuudelt. Aroom on tulvil punaseid marju, kirsse 
ja maasikaid. Maitses tulevad esile veel vähe küpsed 
mustsõstrad ja vanill. Vein on oma olemuselt värske 

ja tänu pikale, 18 kuulisele tammevaadis 
küpsemisele, suurepäraselt viimistletud 
tanniinisusega. Lisaväärtuseks 10 aastat 

arenemispotentsiaali! 

Maailma üks mõjukaim veinikriitik Robert Parker 
peab seda Guigal´i 100% Syrah viinamarjast 

valmistatud punaveini omas klassis üheks piirkonna 
väljapaistvamaks! 

Guigal Crozes-Hermitage AC 75cl 

17.90 € 



Mouton Cadet Bordeaux AC   
Vintage Edition Prantsusmaa 

Mouton Cadet on algupäraselt legendaarse Chateau 
Mouton Rothschild veini "väikevend" ning pärines 
samast, tänaseks Bordeaux 1er Grand Cru Classe 
staatuses olevas aias kasvanud viinamarjadest.  

Mouton Cadet Vintage Edition ongi tagasivaade selle, 
tänaseks suurima Bordeaux veinibrändi 

algusaegadele. 

 

Mouton Cadet Bordeaux AC Vintage Edition on 
ümar ja puuviljane sügavpunane vein, mille aroomis 

tulevad esile mustikas ja mustsõstar, kohvi ja vürtside 
röstised noodid. Maitse on pehme, voogav ning 
tasakaaluka tanniinsusega. Mustadele marjadele 
aroomis sekundeerivad punased marjad (kirss) 

maitsepaletis. Kulminatsiooniks vürtsid ja 
tammeröst.  

Mouton Cadet Bordeaux AC Vintage Edition 75cl kinkekarbis 

14.90 € 



Mouton Cadet Reserve  
Saint-Emilion Prantsusmaa 

Mouton Cadet Reserve Saint-Emilion on valmistatud 
78% Merlot viinamarjast, mis annab veinile nõtkuse 

ja marjasuse, 19% Cabernet Franc´ist, mis toob 
elegantsuse ja 3% on lisatud Cabernet Sauvignoni, 

mis annab veinile karakteri ja arenemispotentsiaali.  

 

Aroom on tulvil küpseid marju (põldmari ja kirss), on 
õrna vürtsikust ja röstiseid noote.  

Maitse on ümar ja täidlane. Aroomis esile tulnud 
marjasus areneb maitses mahedaks elegantseks 

karakteriks, järelmaitse pehmelt tammise 
puudutusega. 

Mouton Cadet Reserve Saint-Emilion 75cl kinkekarbis 

14.90 € 



Tommasi Arele ja Crearo  
Itaalia 

Tommasi Arele segus kasutatakse osaliselt 
Appassimento meetodil valminud veini, mis on 
pressitud kuivatatud viinamarjadest. Vein on 

intensiivne sügavpunane, ühtlasi jõuline, sametiselt 
pehme ja heas tasakaalus. Maitses domineerivad 

värskelt tambitud vaarikad, mustad kirsid, 
ploomikompott, kuivatatud ürdid ja vürtsid. Maitse 

on täidlane, mahlakas ja vürtsikas. Tõeline 
(talve)nauding. 

Analoogselt Super-Toskaana veinidele pretendeerib 
Tommasi Crearo Conca d’Oro julgelt Super-Veneto 

veini tiitlile. Selle põhjenduseks on piirkonnale 
mittetraditsiooniline viinamari Cabernet Franc. 

Väga rikkalik, vürtsikas ja parfüümne vein. Maitse on 
täidlane, intensiivne ja vürtsikas.  

Sobib looma- ja ulukilihast toitude juurde. 

 

 Tommasi  Arele 75cl 

11.90 € 

Tommasi  Crearo 75cl 

15.90 € 



Villa Antinori Chianti Classico 
Riserva ja Rosso Itaalia 

Villa Antinori kaubamärk on Antinori veini-
impeeriumi visiitkaart enam kui 150 riigis maailmas.  

Chianti Classico Riserva on klassika otsast lõpuni! 
Intensiivne rubiinpunane toon, aroomis punased 

marjad, vaarikad, mustikad, millele sekundeerivad 
õrn tammenüanss ja vürtsid (nelk). Maitsepalett on 
koheselt elav ja väga territoriaalse iseloomuga. Lõpp 

ja järelmaitse on marjased, õrna kuid kauakestva 
tammese noodiga. Maiuspala kollektsionääridele, ja 

kõikidele veininautlejatele.  

Villa Antinori Rosso Toscana IGT on rubiinpunase 
värvusega, intensiivse aroomiga, milles tunda kirsse, 

piparmünti ja šokolaadi noote. Maitselt kerge, 
sametine, pehmed tanniinid, mida saadab pikk ja 

kestev järelmaitse. 

 Villa Antinori Chianti Classico 

Riserva 75cl 

17.90 € 

Villa Antinori Rosso  75cl 

kinkekarbis 

14.90 € 



Pian delle Vigne Brunello di 
Montalcino DOCG Itaalia 

100% Sangiovese viinamarjadest valmistatud 
Brunello di Montalcino on sügava              

rubiinpunase tooniga vein. 

 Aroomilt hästi kompleksne ja parfüümne, milles 
tulevad esile metsikud kirsid, vaarikad ja isegi 

tsitruselised, šokolaad, röstitud tubakalehed, lagrits 
ja lõpetuseks tajutav ploomisus, mint ning eukalüpt.  

 

Maitselt on vein lopsakas, struktuurilt täidlane. 
Elegantne ja üllas Brunello on tasakaaluka parkhappe 

ja mineraalsusega väärikas vein, mis vananedes 
tõotab kinkida veelgi väljendusrikkamaid elamusi. 

Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG 75cl 

39.90 € 



Badia A Passignano Chianti 
Gran Selezione Itaalia 

Gran Selezione on Chianti Classico meistriklass, 
Chianti veinide kvaliteedi püramiidi tipp. 

Vähesed tootjad saavad oma pudelitel seda 
märgistust kasutada, nii tihe on sõel, mille alusel neid 

veine igal aastal valitakse Chianti Classico 
konsortsiumi määratud komisjoni poolt.  

Antinori perekonnale kuuluva kunagise kloostri Badia 
di Passignano põldudel ja iidsetes keldrites on veini 

valmistatud alates 1000 A.D. Sealt tuleb nüüd 
jõuline, küps ja väljapeetud Chianti, kus Sangiovese 

viinamari näitab ennast parimast küljest. 

Badia A Passignano Chianti Gran Selezione 75cl 

29.90 € 



Ricossa Barolo ja Barbera 
Apassimento Itaalia 

Juba XX sajandi alguses pälvisid Ricossa veinid 
tähelepanu lähemal ja kaugemal peetud 

veinikonkurssidel ning veinikriitikute positiivset 
tähelepanu on Ricossa kaubamärk pälvinud 

järjepidevalt kuni tänase päevani. 

Värvuselt rubiinpunane, telliskivi helgiga Barolo on 
sügav vein, rohkete aroomi- ja maitsenüanssidega. 
Veinis on lillede taustal tunda kuivatatud punaseid 

marju, kirsse, suitsuploomi. Sekka hea mineraalsus ja 
seedripuu lõhnad. 

Barberale on loomuomane tugev happesus ja 
leebem parkainete kooslus. Maitses üllatab 

meeldivalt intensiivne marjasus. Vaarikas, põldmari 
ja hapu kirss annavad hea fooni veini happele.  

 

 Ricossa Barolo DOCG 75cl 

18.90 € 

Ricossa Barbera  

Apassimento 75 cl 

9.90 € 



Barone Montalto Ammasso 
Sitsiilia 

Ammasso on Barone Montalto kvaliteedi kõrgeim 
väljendus. See vein valmib läbi traditsioonilise 
veinivalmistamise tehnika, mida nimetataksegi 

“ammasso”. Belice Valley piirkonnas kasvanud Nero 
d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot ja Cabernet 

Sauvignon viinamarjadest vein küpseb 
tammevaatides 8-10 kuud.  

Ammasso on võimsa ja rikkaliku maitsega heas 
tasakaalus vein, mis pakub punaseid küpseid marju ja 

vürtse. Aroomis ja maitses tuntavad suhkrustatud 
puuviljad ning rösti noodid tagavad sensuaalse ja  

maitseküllase veini. 

 Barone Montalto  

Ammasso 150 cl kinkekarbis 

29.90 € 

Barone Montalto  

Ammasso 75 cl kinkekarbis 

16.50 € 



Museum Reserva Cigales 
Hispaania 

Museum Reserva on valmistatud käsitsi korjatud 
viinamarjadest, mis on kasvanud rohkem kui 70 aasta 

vanustel viinapuudel.  

Vein on küpsenud uutes prantsuse tammevaatides 
24 kuud, järelvalmimine pudelis 12 kuud. 

 Jõuline, vürtsikas ja küps punavein. Aroomilt ja 
maitselt mitme kihiline ja kauakestev. Lisaks 

küpsetele tumedatele marjadele sekundeerivad 
vürtsid, eelkõige nelk, balsamico ja mineraalsus. 

Kauakestev ja püsiv järelmaitse.  

Sobib hästi tugevate liharoogade ja pajaroogadega. 
Hea kaaslane küpsete juustude kõrvale.   

Museum Reserva Cigales DO 75cl 

14.90 € 



Torres Mas La Plana ja 
Purgatori Hispaania 

Torres Mas La Plana on laagerdunud 2 aastat 
tammevaadis ja 3 aastat pudelis. Maailmas on vähe 
veine, millest luuakse legende ning mida ihaldavad 

tuhanded veinikollektsionäärid. Rariteetsete punaste 
veinide seas on autoritaarsel kohal ka Torrese 

veinikeldri lipulaev:  Mas La Plana.  

 

Torres Purgatori aroomis ja maitses tunda 
intensiivselt marjade aroomi, mustikat ja 

mustsõstart. Kergelt suitsune vein vihjetega 
apelsinile. See erakordne vein on siidine ja mahlane, 

pehmete tanniinide ja delikaatse happega.  

Sobib ideaalselt metsloomast hautiste ja 
vormiroogade kõrvale. Samuti sobib hästi tugevate 

juustude, nagu Munster kõrvale. 

 Torres Mas La Plana  75cl 

43.90 € 

Torres Purgatori 75cl 

20.00 € 



Bodegas Roda Sela Rioja 
Hispaania 

Bodegas Roda on Rioja uue koolkonna rajaja ja 
eestvedaja. Rioja Alta piirkonnale sobivaima 

Tempranillo klooni viinamarjad pärinevad ühest 
aiast, 20-30 aasta vanustelt viinapuudelt. See annab 

veinile tiheda marjakontsentratsiooni, sametise 
tekstuuri ja tasakaaluka happelisuse.  

Meeldiv juua iseseisvalt, lihtne sobitada toiduga. 
Jõuline nooruslik vein, mis sobib suurepäraselt ka 

algajale kirglikule veinisõbrale!  

Suurepärane valik lambakarree juurde. 

Bodegas Roda Sela Rioja 75cl 

17.20 € 



Torres Celeste Crianza Ribera 
del Duero Hispaania 

Torres Celeste on unikaalne ja kaunis vein, just nagu 
taevas Ribera del Duero kohal. Ka pudeli sildil on 
kujutatud Ribera del Duero taevast saagikoristuse 

ajal (oktoobri esimestel nädalatel).  

 

Vein on sügava mustsõstrase värviga, aroomis on 
tugevalt küpseid marju (mustsõstar, kirss) ja 

erinevaid vürtse. Maitse on väga marjane, liköörne, 
värskelt purustatud musta pipra nüansiga.  

 

Celeste on täidlane ja suurepärases balansis, kus 
intensiivset marjasust ning vürtsikust pehmendab 

pikk laagerdumine (12 kuud) tammevaadis. 

 Torres Celeste Crianza 

Ribera del Duero 75cl 

13.00 € 

Torres Celeste Crianza Ribera 

del Duero magnum 150CL 

26.90 € 



Torres Altos Ibericos Crianza 
Rioja Hispaania 

Miguel Torres on vaieldamatult Kataloonia ja kogu 
Hispaania kuulsaim veinitootja.  

Altos Ibericos on noobel vein, mis on valmistatud 
100% Tempranillo viinamarjast, laagerdunud 12 kuud 

tammevaadis ning hiljem pikalt pudelis.  

 

Veinil on sügav rubiinpunane värvus. Aroom on soe 
ja isuäratav, elegantne ja peene tammevanilje 

nüansiga. Maitse on intensiivne, meeldiva küpse 
karakteriga, tunda tugevaid küpseid puuvilju nagu 

ploomid, kirsid. Järelmaitse on pikk ja isuäratav.  

 Torres Altos Ibericos      

Crianza 75cl kinkekarbis 

9.50 € 

Torres Altos Ibericos  Crianza 

magnum 150cl 

21.90 € 



Torres Tšiili tippveinid 

Torres Chile veinimaja tippvein Manso de Velasco on 
valmistatud Curico oru üle 100 aasta vanuste 
Cabernet Sauvignon viinapuude marjadest. 

Elegantne, kauakestev marjane ning vürtsine. 
Ideaalne kaaslane küpsetatud liharoogadega. 

Valmistatakse limiteeritud kogustes. 
Säilituspotensiaal 8-10 aastat. Vein on puidust karbis. 

 

Torres Cordillera Carignan on intensiivse tumeda 
rubiinpunase värvusega. Soe ja tihke aroom 
meenutab vürtside ning metsa lõhna. Veini 

elegantses maitses on tuntav siidine tanniin ning 
marjased noodid. Taustal külluslikud taimsed ja 

vürtside nüansid. Sobib ideaalselt pasteedi, veise-, 
pardi-, lambaliha ja vormiroogadega.  

 Torres Manso de Velasco 

75cl    puidust karbis 

33.00 € 

Torres Cordillera Carignan 75cl 

13.90 € 



Rothschild Escudo Rojo 
Carmenere Tšiili 

Baron Philippe de Rothschild´i Tšiilit esindav 
punavein.  

Pärast hävinemist Bordeaux viinamarjaistandustes  
19. sajandil, tegi Carmenere imelise taastumise 

Tšiilis, tõustes lausa riigi esindusmarja staatusesse.  

Escudo Rojo Carmenere on pärit Rapel Valley 
parimatelt maatükkidelt, kinkides veinile kogu oma 

iseloomu ja intensiivsuse.  

Aroomis võimutsevad tumedad marjad, sekka 
mustsõstralehele-varrele omased rohekad-vürtsised 

noodid.  

Maitse on heas tasakaalus, küpselt marjane, kergelt 
vürtsine, peidetud ja põimitud happe ja             

marjase pargiga.  

Rothschild Escudo Rojo  Carmenere 75cl 

kinkekarbis 

11.90 € 



Veinid peoks ja vastuvõtuks 

 1 pudeli hind  6.90 € 

Rotschild Cadet d’Oc 

 Chardonnay 75 cl 

ja 

Rotschild Cadet d’Oc  

Cabernet  75 cl 

Torres Santa  

Digna Riesling 75 cl 

ja 

Torres Santa Digna 

Cabernet Sauvignon 75 cl 

Barone Montalto  

Pinot Grigio 75 cl 

ja 

Barone Montalto Nero 

 d´Avola Merlot 75 cl 

Franz Hoffner  

Riesling Premium 75 cl 

ja 

Escada Touriga  

Nacional  75 cl 



Don Guido 20 YO Jerez Sherry 

See kõrgelt hinnatud ja naturaalselt magus šerri on 
valmistatud Pedro Ximenez´ i viinamarjast. Veini 

iseloomustab puuviljasus ja eripärane rosina aroom, 
mis saavutatakse viinamarjade päikese käes 

kuivatamise teel enne nende pressimist.  

Värvuselt mahagon-must, täidlane, tihe ja  

kergelt viskoosne.  

Rikkalikus ja magusas aroomis ning maitses 
domineerib puuviljasus ja rosinate magusus. 

Siirupiliselt magus ja asendamatu järelmaitse jääb 
pikaks ajaks köitma Sinu meeli! 

Don Guido 20 YO Pedro Ximenez Jerez-Sherry 37,5 cl 

19.00 € 



Taylor´s portveinid  

Taylor´s portveinimaja on Late Bottled Vintage (LBV) 
kategooria looja. LBV portvein küpseb vaadis 4-6 aastat ja 

on siis kohe valmis tarbimiseks. Seejuures säilib avatud 
pudel 4-6 nädalat.  

Taylor's Late Bottled Vintage Port on küpsetest marjadest 
ülevoolav nektar, mis on ideaalne lõppakkord igale 

pidulikule õhtusöögile. Sobib nautimiseks koos desserdiga 
või juustuvalikuga (pähklid, kuivatatud puuviljad, rosinad, 

mõru šokolaad, Stilton või Roquefort juust) või hoopis 
iseseisvalt desserdi asemel. 

Taylor´s Quinta de Vargellas Vintage Port 1995 on 
aristokraatlik portvein ühest kuulsaimast portveinimõisast. 

Sobib digestiiviks kui ka nautimiseks koos pähkli- või 
mõrušokolaadi sisaldava desserdiga. Maitselt on vein küps, 

vanale portveinile omase kuivatatud puuviljade ja rosina 
nootidega. Järelmaitse pikk ja tummine.  

Taylor’s Late Bottled 

Vintage Port 75 cl 

19.00 € 

Taylor’s Quinta de Vargellas 

Vintage 1995 Port 37,5 cl 

22.00 € 



BOCCA kinkekomplekt 

“Bocca” sümboliseerib 19. sajandi Skandinaavia 
ürdikaupmeeste traditsioone ja pühendumist loomaks 

omapäraseid maitsetekooslusi.  

Sõna “Bocca” tuleneb itaalia keelest, mis otsetõlkes 
tähendab suud. 

Bocca Glögg'le on iseloomulik vürtsikas aroom ja 
maitse. Domineerivad nelk, kaneel ja muskaatpähkel. 

Ideaalse tasakaalu ja ainulaadse karakteri loob 
Tempranillo vein segatuna toorsuhkruga.  

Bocca hõõgveini serveeritakse kuumutatult 70 
kraadini, soovituslikult konjaki klaasis. Sobib ideaalselt 

dessertide ja piparkookide kõrvale. 

KOMPLEKT KOOSNEB: 

Bocca Glögg Saksamaa 50 cl 

Michel Cluizel šokolaad 70 g 

Kinkekomplekt  Bocca 

Bocca Glögg ja šokolaad kinkekarbis 

12.90 € 



Frapin Vintage 1991 Grande 
Champagne Cognac 

Cognac Frapin on tunnustatud Prantsusmaa 
konjakiperekond, kelle juured ulatuvad XIII 

sajandisse. Konjakimaja valdused on kõik Grand 
Champagne piirkonnas Segonzac’ linna ümbruses. 

Kõik Frapin konjakid klassifitseeruvad Grand 
Champagne Premier Cru kvaliteediklassi. 

Vintage 1991 Grande Champagne konjak pärineb 
Frapin konjakimaja kõige väärikamast „Tresor du 

Chateau“ sarjast. See, suurepärase aastakäigu 
Grande Champagne, Premier Cru, Single Vineyard 

Cognac on laagerdunud 20 aastat Frapin „Le 
Paradise“ keldris ja seda kuldaväärt eliksiiri  peetakse  
konjakiperekonna üheks paremini hoitud saladuseks. 

Tõeline pärl, parimatest parim! 

Frapin Vintage 1991 Grande Champagne 70 cl 

99.00 € 



Frapin VSOP Grande  
Champagne Cognac 

Frapin VSOP Grande Champagne Cognac 
valmistatakse Cognac’i maakonna südames  

Segonzac´is, hinnatuimal konjaki valmistamiseks 
kasutatavate viinamarjade kasvualal. 

Mahlakas, küps ja lilleline aroomibukett ning tuntav 
vanillisus vihjab esmasele laagerdumisele uutes 

Limousin tammevaatides.  

Hilisem hoidmine vanades vaatides annab maitsele 
pehmuse ning lisab kuivatatud puuviljade nüansid 

(aprikoos, apelsinikoor) ning tummisemad-
vürtsisemad noodid.  

Väärikas käsitöö hinnatud konjakimajalt! 

 

Frapin VSOP Grande Champagne 70 cl 

kinkekarbis koos 2 klaasiga 

59.00 € 



A.E. DOR VSOP Fine 
Champagne Cognac 

A.E. Dori stiiliks on pehmete ja üsna kergete ning 
nauditavate konjakite valmistamine.  

Konjakipiirituse destilleerimisel on kasutatud ainult 
puidu- ja söepõletit. 

Tõeliselt luksuslik kingitus konjakisõbrale! 

 

Särava kuldse tooniga konjaki valmistamisel on 
kasutatud 8 – 10 aasta vanuseid konjakeid. Aroomis 

on esmane mulje värske ja puuviljaline, saatjaks  
veidi lillelõhna, millele lisandub  tammine vürts. 

A.E. Dor VSOP Fine Champagne Cognac 70 cl 

35.90 € 



Chateau Fontpinot XO Grande 
Champagne Cognac 

Chateau Single Estate konjaki valmistamiseks 
kasutatud viinamarjad pärinevad ainult Chateau 

Fontpinot konjakimõisa ümbruses paiknevalt piiratud 
maavalduselt otse Grande Champagne de Cognac 

südames. Väärikas jook valmib otsast lõpuni  

Chateau Fontpinot konjakimõisas. 

Seda väärt 20 aastast konjakit on hoitud kuivades 
maapealsetes keldrites, mille tulemuseks on  

rikkalik ja külluslik jook.  

Värvilt tume, soojade sügiseste toonidega. Lillelise 
(metsalilled) aroomiga. Maitses on tuntavad kuivatatud 

puuviljad (aprikoos, apelsini koor), vanilli, vana 
Port(vein) ning väga vanadele konjakitele omane rancio 

(pähklid, kuivatatud lilled, kerge pargitud nahk). 

Chateau Fontpinot XO 

Grande Champagne  70 cl 

79.90€ 

Chateau Fontpinot XO 

Grande Champagne 35 cl 

45.00 € 



Lecompte Calvados 5 Years 

Hinnatuima calvadose piirkonna Pays d´Auge ühe 
silmapaistvaima tootja Lecompte küps, puuviljane ja 

lopsakas õunanektar.  

Kalvados on küpsenud tammevaatides  

vähemalt 5 aastat.  

Merevaigukuldse tooniga noobel jook. Aroomis on nii 
puuvilja kui ka elegantset vanillinooti.  

Maitse on tuntava vanilliga, üsna tugeva  

struktuuriga ja pika järelmaitsega. 

 

Imeline tarte tatin õunakoogi kõrvale. 

Lecompte  Calvados 5 Years  70 cl 

39.00 € 



Torres 15 Brandy  

Kauni kuldse helgi ja särava tooniga brändil on kreeka 
pähklile ja kuivatatud puuviljadele viitav aroom.  

 

Rikkaliku ja jõulise maitsebuketi raamistikuks on 
vürtsidele (kaneel, vanilje) iseloomulikud nüansid, 

mis on pikaajalise tammevaatides laagerdumise 
tulemusena lihvitud sametiseks ja kauakestvaks.  

Torres 15 brandy on valmistatud Macabeo,  

Parellada ja Xarel-lo viinamarjadest. 

Torres 15 Brandy 70 cl kinkekarbis 

23.90 € 



Bardinet XO Brandy 

1857. aastal asutatud Bardinet on N°1 Prantsuse 
bränditootja maailmas, kes on spetsialiseerunud 

eau-de-vie’de laagerdamisele ja segude loomisele 
omaenda keldrites Biskaia lahe ääres Bordoo 

lähistel. Nende pikk kogemus, teadmised ja kirg on 
selle erakordselt kvaliteetse sisu ning taskukohase 
hinnaga ülemaailma tunnustatud brändi võtmeks. 

 

Bardinet XO on väga heas tasakaalus, aromaatne ja 
küps brändi, mille aroomis ja pehmes maitses 

kerkivad esile kuivatatud puuviljade, pähkli ning 
vaadis laagerdumisel tekkinud tammised nüansid. 
Brändi ümarus on märkimisväärne. Pika ja kuiva 

järelmaitsega. 

Bardinet XO Brandy 70 cl kinkekarbis 

18.90 € 



Sarajishvili XO Brandy  
Gruusia  

Sarajishvili XO on valmistatud klassikalisel konjaki 
valmistamise meetodil sisaldades David Sarajishvili 

kollektsiooni unikaalseid brändisid.  

See on segu rohkem kui 15 erineva brändi destillaadist, 
milledest vanim on üle 30 aasta vanune. Enne 

valmimist küpseb saadud segu veel 18-20 aastat.  

 

Sarajishvili XO brändil on särav kuldkollane värvus. 
Harmoonilises ja meeldivas aroomis on äratuntavad 

vanilli ning šokolaadi nüansid. Maitse on pehme, 
delikaatne ja sametine. 

  

Sarajishvili XO Brandy 70 cl kinkekarbis 

43.90 € 



Old Pulteney 12 YO  
Single Malt Whisky 

Šotimaalt pärit viski on valmistatud vanadel 
traditsioonilistel meetoditel kasutades tehnikaid,  

mis teised destilleerijad on ammu unustusse jätnud. 
See on ka üks põhjustest, miks Old Pulteney 12 YO 

Single Malt on võitnud mitmeid auhindu ning 
kuldmedaleid mainekatelt rahvusvahelistelt 

konkurssidelt. 

 

Värv on kergelt roosaka tooniga sügav merevaik. 
Aroom on keskmisest intensiivsem. Maitse kuiv, 

milles tulevad esile mandel ja martsipan.  

Vihjeid leiab ka kergest ja kuivast mereõhust. 

Keskmise täidlusega viski, mille mahedalt selge 
lõpunoot toob esile vaevutuntava soolasuse ning 

kerge šerri. 

Old Pulteney 12 YO Single Malt 70 cl kinkekarbis 

32.90 € 



Dos Maderas 5+5YO Rum 

Dos Maderas 5+5 on unikaalne rumm, mille 
väärtuseks on kolmeetapiline valmimisprotsess. 

Esmalt laagerdub rumm 5 aastat Ameerika 
tammevaatides Kariibi saartel (Guyana ja Barbados). 
Seejärel 5 aastat Solera meetodil Willams&Humberti 
tehases Jerez´is endistes šerri vaatides (3 aastat Dos 

Cortados šerri vaatides ning lõpufaasis, andmaks 
rummile veel erakordset maitset, siis ka 2 aastat Don 
Guido (Pedro Ximenez) šerri vaatides). Selline kolme 

etapiline valmimine annab rummile ainulaadse 
maitse-ja aroomibuketi, mida ei leidu üheski teises 

sarnases rahvusvahelises tootes. 

 Rumm on tumeda merevaigukarva värvusega. 
Maitselt väga õrn ja meeldivalt magus, puidu ja 
vanilli nüanssidega, kus tunda ka pähkli, rosina, 
viigimarja, ploomi, karamelli ning lagritsa noote. 

Dos Maderas 5+5 YO Rum 70 cl kinkekarbis 

39.90 € 



Botanic Premium Gin ja  
Buda Spirits Spray 

Botanic Premium Gin on toodetud Inglismaal, kuid 
lõpliku isikupära ja maitsebuketi omandab džinn 

Hispaanias, kus joogile lisatakse rohkem kui 10 erinevat 
taimset komponenti, sh haruldast tsitrusvilja 

„Buddha´s hand lemon“ (eksootiline tsitrusvili Aasiast, 
mis on väga aromaatne ja vähem mõru kui tema 

liigikaaslased). Botanic Premium džinn on 
kolmekordselt destilleeritud, värvitu ja värske lõhnaga 

kuiv dzinn. Maitselt kerge ja pehme, kus ülekaalus 
kadakamarja, mandli ja tsitrusviljade noodid.  

Botanic Agua de Buda on Botanic džinnist valmistatud 
kokteilide lõhnastaja, milles samuti kasutatud 

eksootilist ja aromaatset tsitrusvilja „Buddha´s hand 
lemon“. Lõhnastaja tugevdab Botanic džinni  aroomi 

ning unikaalset maitset, muutes kokteili veelgi 
eksootilisemaks ja nauditavamaks. 

 

 

 

 

Botanic Premium  Gin 70 cl 

kinkekarbis  

34.90 € 

Botanic Buda Spray 10 cl 

14.90 € 



Master´s Dry Gin  
Hispaania 

Master´s London Dry Gin on kolmekordselt 
destilleeritud klassikalisel London Dry Gin meetodil 

valmistatud premium kvaliteediga kõrgelt  

hinnatud džinn.  

Džinni maitsele omane kadakamari pärineb 
Hispaania Püreneedelt, koriander Andaluusiast ja 

kardemon Guatemalast. Lisaks on kasutatud 
Valentsiast pärit magusaid apelsine, Sevilla päritolu 

sidrunit ning veidi mõrkjamaid Sevilla apelsine.  

Kõik tsitrused kooritakse käsitsi ja lisatakse valmis 
destillaadile aasta enne pudeldamist. Nii 

saavutatakse kristalselt puhta maitsega aromaatne 
džinn, milles domineerivaks jääb kadakamari koos 

magusmõrumaitseliste tsitrustega. 

Soovitame koos Franklin & Sons toonikutega. 

Master´s Dry Gin 70 cl  koos Franklin & Sons toonikuga 20 cl 

17.90 € 



Merrys Irish Cream Liqueur 

Maailmas enim hinnatud Iiri kreemliköör Merrys on 
võrratu maitse ja kindla päritoluga. Selle maitse on 
unikaalne ja näitab meisterklassi Iiri kreemlikööride 

kategoorias. Merrys likööride valmistamisel on 
kasutatud puhtas Iiri looduses kasvavate lehmade 

värskest piimast valmistatud koort, millesse on 
segatud suurepärast ja küpset Iiri viskit. Tulemuseks 
on eriline ja nauditav maitse rikkalikust šokolaadist, 

vanillist ja karamellist, mille kreemist tekstuuri 
toetab elegantne viski kargus, küpsus ja maitsekus. 

 

Suurepärane nautimiseks puhtalt ja jääga. Ideaalne 
koos jäätise, maasikate ja kohviga. Sobib hästi ka 

mitmete kokteilide ja magustoitude valmistamiseks. 

Merrys Irish Cream Liqueur 70 cl kinkekarbis koos 

klaasidega 

12.90 € 



Primum Familiae Vini Duo  

La Braccesca Vino Nobile de Montepulciano 75 cl 
Itaalia 

Veini karakteris on põimunud mustsõstarde ja 
mustikate marjasus jõulisemate vürtsikate 

maitsenüanssidega, milles on aimatav tubakas ja 
kohv. Veini märkimisväärne parkhape lubab üsna 

pikka arenemispotensiaali.  

 

Villa Antinori Chianti Classico Riserva DOCG 75cl 
Itaalia 

 Intensiivse rubiinpunase värvusega kuiv vein. 
Aroomis tunda tumedaid kirsse, vaarikaid ja 

punaseid sõstraid. Järelmaitses paljastuvad kerged 
vürtsid ja kuivatatud puuviljad. Mõõduka 
tanniinisusega järelmaitse on kauakestev. 

Primum Familiae Vini Duo 

2 veini kinkekarbis 

35.50 € 



Kinkekomplekt Campodora 

Campodora Romagna DOCG Albana Secco  Itaalia 

Albana viinamari omab Romagna piirkonnas erilist 
tähtsust. Nimelt on see esimene valge 

viinamarjasort, millele omistati DOCG staatus aastal 
1987. Romagna Albanale on omane kuldne helk, 

peen ja puhas aroom, milles tunda jasmiini ja luuvilju 
(aprikoos, virsik), lisaks ananassi ja tsitruselisi. Maitse 

on tasakaalukas ja rikkalik, värske ja meeldiva 
happesusega.  

KOMPLEKT KOOSNEB: 

Campodora Romagna DOCG Albana Secco 75cl 

Michel Cluizel šokolaad 70g 

Mrs. Bridges viigimarjamoos 340g 

Artisani teesegu 25g 

kinkekarp 

Campodora Romagna DOCG Albana Secco koos 

hõrgutistega kinkekarbis 

 

23.50 € 



Kinkekomplekt Arele  

Tommasi Arele Verona IGT Rosso Itaalia 

Värvuselt ilusa sügava rubiinpunase tooniga. Vein on 
aroomilt puuviljaline, tunda vürtsi, musta pipart, 

küpseid marju. Maitselt intensiivne, täidlane, rikkalik. 
Järelmaitse pikk ja vürtsine. Vein on laagerdunud 12 

kuud slavoonia ja prantsuse tammevaatides. 

 

KOMPLEKT KOOSNEB: 

Tommasi Arele Verona IGT Rosso 75cl 

Michel Cluizel šokolaad 70g 

Organic Cheddar Cheese süda 200g 

kinkekarp 

Tommasi Arele Verona IGT Rosso koos  

hõrgutistega kinkekarbis 

26.50 € 



Kinkekomplekt  Torres Celeste 

Torres Celeste on unikaalne ja kaunis vein, just nagu 
taevas Ribera del Duero kohal. Ka pudeli sildil on 
kujutatud Ribera del Duero taevast saagikoristuse 

ajal (oktoobri esimestel nädalatel).  

Vein on sügava mustsõstrase värviga, aroomis on 
tugevalt küpseid marju (mustsõstar, kirss) ja 

erinevaid vürtse. Maitse on väga marjane, liköörne, 
värskelt purustatud musta pipra nüansiga.  

 

KOMPLEKT KOOSNEB:  

Torres Celeste Crianza 75 cl 

Mrs.Bridges peedi ja punase sibula kaste 300 g 

Torres oliivõli 25 cl 

Michel Cluizel šokolaad 70 g 

kinkekarp 

Torres Celeste Crianza koos hõrgutistega kinkekarbis 

31.50 € 



Kinkekomplekt Ricossa Barolo 

Värvuselt rubiinpunane, telliskivi helgiga Barolo on 
sügav vein, rohkete aroomi- ja maitsenüanssidega. 
Veinis on lillede taustal tunda kuivatatud punaseid 

marju, kirsse, suitsuploomi. Sekka hea mineraalsus ja 
seedripuu lõhnad. 

 

KINKEKOMPLEKT KOOSNEB: 

Ricossa Barolo 75 cl 

Mrs. Bridges päikesekuivatatud tom. Chutney 280 g 

Michel Cluizel šokolaad 70 g 

Artisani pähklid mee ja soolaga 110g 

kinkekarp 

Kinkekomplekt Ricossa Barolo koos hõrgutistega kinkekarbis 

36.50 € 



Luksuslik kinkekomplekt 
veinide ja hõrgutistega 

Väärikas kinkekomplekt gurmeesõbrale pidupäeva 
õhtusöögi juurde koos punase ja valge veiniga. 

 

KINKEKOMPLEKT KOOSNEB: 

Torres Cordillera Chardonnay 75 cl 

Tommasi Crearo 75 cl 

Prima Donna laagerdunud juust 220g  

Mrs. Bridges Peedi ja punase sibula kaste 300g 

Artisani kuivatatud jõhvikad 60g 

Biffi juustusinep viigimarjadega 100g 

Kuldne kinkekarp 

Torres Cordillera Chardonnay & Tommasi Crearo koos 

hõrgutistega kinkekarbis 

45.50 € 



Alkoholivabad kingitused 

Finewine ateljee valikus on palju erinevaid 
kinkekomplekte ka ilma alkoholita. Täitugu 

gurmeekingitus juustude, juustumoosi ja pateega või 
hoopis šokolaadide ja marmelaadidega. Juurde 

gurmeekohvi või hõrgutav teenauding. 

 

FINEWINE ATELJEE VALIKUS: 

Michel Cluizel šokolaadid 

Coffee people gurmeekohvid 

Mrs Bridges marmelaadid 

Artisani mesi 

juustud 

juustumoosid 

veinitarvikud  

 

Kinkekomplekt  teekannu,  

tee ja meega kinkekarbis 

19.50 € 



Pakend teeb kingitusest kingituse 

Müügil Finewine  kinkekaardid  alates 10.00€. 

Valikus on erinevad kinkepakendid. 

Kaunid kuldsed ja selle hooaja trendikad NUDE kinkekarbid. 
 

 

 



Tellimine 

OST JA TELLIMINE: 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. 

Kataloogis toodud hindadele ei lisandu 
Finewine ja Dunkeri püsikliendisoodustus. 

Pakkumine kehtib 01.11.2016 – 31.12.2016  

või kuni kaupa jätkub. 

 

Kataloogis olevad tooted on müügil 

dunker.ee  veebipoes ja  

Finewine ateljees 

(avatud: E-R 10:00 – 18:00) 

Lõõtsa 5 (Tallinn, Ülemiste City). 

 

Küsige pakkumist info@finewine.ee. 

KÄTTESAAMINE: 

Tellitud kaubad saab Finewine ateljees kätte       
3 tööpäeva jooksul. 

Ostud on võimalik kätte saada ka kulleri või 
SmartPost vahendusel (lisandub saatmiskulu). 

 

KONTAKT: 

Head nõu annavad meie  

veinispetsialistid ja sommeljeed: 

Annika Liivamägi 506 3335 

Kirsika Voksepp 521 0770 

Tõnis Kuuskmann 58 503 229  

Aivar Peeduli 53 462 522  

 


