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Ponad sto alkoholi ze wszystkich kontynentów poza An-
tarktydą zostało zgłoszonych do pierwszej edycji kon-
kursu Warsaw Spirits Competition. Jury musiało
podzielić obrady na kilka dni, tak wielkiej liczby próbek
nie dałoby się uczciwie ocenić podczas jednego posie-
dzenia. Wszystkie alkohole były oceniane w ciemno, na
podstawie oznakowanych próbek, przypisanych do jed-
nej z siedemnastu kategorii. Jury spotkało się 18 wrześ-
nia w restauracji Zoni w Warszawie, w składzie: Łukasz
Czajka, Łukasz Gołębiewski, Łukasz Klesyk. Z powodu
choroby nieobecny był Aleksander Baron.

Poziom nadesłanych próbek był bardzo wysoki, stąd
duża liczba medali złotych i srebrnych. Łącznie jury przy-
znało aż 95 medali. Dodatkowo, w każdej kategorii zos-
tała przyznana nagroda Double Gold – dla najlepszej
próbki. 
Za rok kolejna edycja konkursu. A tymczasem zapra-
szamy do lektury not jakie powstały w wyniku obrad jury
dla alkoholi, które zostały nagrodzone medalami. Zgod-
nie z regulaminem konkursu nie informujemy o alkoho-
lach, które medali nie otrzymały. 

Wódki czyste mieszane
W tej kategorii jury nagrodziło trzynaście wódek, wszyst-
kie otrzymały złoto. Poziom polskich wódek czystych jest
naprawdę wysoki. Zwycięzcą w tej kategorii jest wódka
Longinus z trzech zbóż: żyto, pszenica i słodowany jęcz-
mień. Oceny przedstawiamy w kolejności, w jakiej były
degustowane próbki.  

Paderewski Vodka (40%)
Aromat słodki, dużo ziarna, zioła, ciekawa nutka
chrzanu. Słodkie, zrównoważone, lekkie do picia.
W finiszu nuty mineralne i ziołowe.

Nicolaus Copernicus Orkisz (40%)
Przyjemny aromat warzywny – chrzan, piet-
ruszka, mokry piasek. W ustach delikatna, bardzo
przyjemna. Finisz słodki, cukrowy.

Piasecki Vodka (40%)
Aromat słodki, karotkowy, bardzo przyjemny,
lekka nuta wiśni. Równie przyjemny cierpki smak
wiśniowy. I finisz koherentny, do wiśni dochodzą
leśne jagody. 

Starosta (40%)
Przyjemny aromat skrobiowy, słodki, waniliowy,
z lekką nutą prażonej cebuli. W ustach bardzo
delikatna, finisz nieco cierpki, pikantny, z charak-
terem.

Maxus (40%)
Aromat czysty, niemal neutralny, delikatna nuta
chrzanowa. W ustach słodko i cierpko zarazem
– zacukrzone wiśnie. Finisz wyraźnie wiśniowy.
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Jarzębiak (40%)
W nosie krochmal i grejpfrut. Smak bardzo grejp-
frutowy. Finisz cierpki, pikantny, tytoń. 

Nicolaus Copernicus Premium (40%)
Aromat mineralny z nutą ziołową (rozmaryn).
Smak bardzo cierpki, winogronowy, finisz też,
cierpki.

Ogiński Vodka (40%)
Aromat zbożowy, klasyczny, zielone łupiny
orzecha włoskiego, woda źródlana. Smak lekko
owocowy, idzie w kierunku grejpfruta, przyjemna
twarda struktura. Finisz cierpki, cytrusowy.

Taiga Shtof (40%)
Aromat zbożowy, klasyczny. W ustach cierpka,
winogronowa, cytrusowa. Finisz cierpki, ale bar-
dzo przyjemnie winogronowy.

Krakus (40%)
Ostry, zdecydowany aromat – pomarańcze. 
W smaku dalej cytrusy plus winogrona. Finisz
cierpki, z nutą pieprzu.

Longinus Vodka (40%)
W nosie chrzan, liście chrzanu, do tego czarna
porzeczka. W smaku ziarno, wiśnie, czereśnie.
Finisz pieprzny, zdecydowany, męski. 

Copernicus Premium (40%)
Aromat delikatny, bardzo drzewny. W sma-
ku słodka, lekka, nieco ziołowa. I ziarnista 
w finiszu.

Wratislavia Premium (40%)
W nosie krochmal, w smaku bardzo słodka.
Lekka do picia. Finisz to słodkie winogrona i ma-
jeranek. 

Wódki żytnie
W tej kategorii jury przyznało trzy złote medale. Medal
double gold zdobyła nowa wódka z Torunia – Wódka
Jednorodna Żytnia. 

Dwór Polski (40%)
Zboża łan, słodycz ziarna. Smak delikatny, ole-
isty, tłusty, słodki. Finisz mączny, słodkawy, zio-
łowy, zbożowy. 

Biały Bocian Organic (40%)
Aromat słodki, rześki, zbożowy, kwiaty. W ustach
śmietana, kremowa, przyjemnie pełna. Słodycz
w finiszu.

Wódka Jednorodna Żytnia (40%)
Ostra, chrzanowa, z nutą orzechową. Smak zło-
żony, zarówno warzywny jak i owocowy,
orzechy, ale i wędzony łosoś. Finisz zaś zdrojowy
z nutą solanki, wilgotne drewno, nuty wędzenia.

Wódki pszeniczne
W tej kategorii jury przyznało tylko dwa meda-
le, double gold otrzymała wódka Pavlina, produ-
kowana w zakładach Polanin w Środzie Wlkp. 

Pavlina
Przyjemny, zdecydowanie ziarnisty aromat 
z lekką nutą prażoną, roztarty w dłoniach kłos
pszenicy. Smak zdecydowanie słodki, ale solid-
nie ziarnisty. Finisz – słodkie ziarno i rozgrzewający. 

Wódka Jednorodna Pszeniczna
Krystaliczny aromat, lekko chrzanowa, mok-
ry piasek. W smaku dość cierpka, wiśniowa.
Także cierpki finisz z nutką pieprzu.

Wódki ziemniaczane
Wszystkie wódki w tej kategorii były bardzo wyraziste,
wyraźnie pokazujące surowiec. Cztery złote medale, do-
uble gold dla Wódki Jednorodnej Ziemniaczanej 
z Torunia.

Wódka Jednorodna Ziemniaczana (40%)
Przyjemny zapach skrobiowy, słodki, wanilia,
masło. Słodko w ustach, tłusty, oleisty, śmieta-
nowy finisz z nutką pieprzu. 

Dwór Sieraków Ziemniak Kosher (40%)
Aromat bardzo rześki, lekko słodki, czarna po-
rzeczka, parmezan. W ustach najpierw słodycz,
potem przyjemna owocowa cierpkość. I finisz
porzeczkowy.

Baczewski Monopolowa (40%)
Skrobiowy aromat, bardzo ziemniaczany, do tego
gałka muszkatołowa. Bardzo przyjemny słodki
smak, ziemniaczany z nutą porzeczki. Finisz
gorzko-porzeczkowy. 

Cymes (40%)
Aromat bardzo skrobiowy, jak krochmal, sok wy-
ciśnięty z ziemniaka, wanilia. W smaku – oliwki,
krzepkie i słodkie. Finisz – bardzo tłusty, zrów-
noważony, apetyczny.

Wódki starzone
Tylko dwa medale, obydwa złote, obydwa dla firmy
Piasecki, a double gold za wódkę wydestylowaną 
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z miodu trzy lata leżakującą w polskim dębie – Bairille
Honey. 

Piasecki Bairille Handmade Vodka (40%)
Owoce, gruszki i jabłka, wanilia, drewno. Bardzo
delikatna, dużo wanilii. Finisz – słodki, kar-
melowy.  

Piasecki Bairille Honey 3YO (40%)
Jabłka, gruszki, wanilia, lekko zioła, miód, fer-
mentujące wino, kwaskowate owoce, renklody,
głóg, dereń, pasta tamaryndowa. Smak deli-
katny, bardzo miodowy, taniny, drewno. W finiszu 
rodzynki. 

Wódki smakowe owocowe
W tej kategorii dominowały produkty kraftowe. Jury
przyznało sześć złotych medali i jeden srebrny. Double
gold otrzymała Księżycówka z Kujaw z manufaktury 
Copernicus.

Księżycówka z Kujaw (40%)
W aromacie kmin, siano, lekko zielona papryka,
gruszki, róże, jabłka-papierówki. W ustach dużo
słodkiego jabłka, gruszka williams. Finisz przy-
jemny, rozgrzewający, jabłka, gruszka i cynamon.

Bimber rozlany nocą (41%)
Aromat delikatny, nieco skrobiowy, słodki, 
miodowy. Bardzo słodki smak, waniliowy,
gruszkowy. Bardzo delikatna. W finiszu przy-
jemnie jabłka.

Bimber Copernicus (45%)
W aromacie pieprz, papryka, krochmal, borówka,
drożdże, konfitury z róży, pasta tamaryndowa. 
W smaku dużo cydrowych, kwaśnych jabłek. 
Rodzynki, figi i pestki jabłka w finiszu.

Dwór Sieraków Superior (40%)
Aromat lekko ziołowy, siano. W ustach bardzo
delikatna, wanilia. W finiszu w kierunku toffi.

Dwór Sieraków z Czarnego Bzu (40%)
Dużo słodu, wiśnie, agrest, winogrona, czerwone
porzeczki, dereń. W ustach sporo jagód i dereń,
czarny bez, ale też toffi, czekolada, słodka her-
bata. Przyjemnie bakaliowy finisz.

Ziemniak Kujawski (40%)
Nuty papryki, trawy, zielonych oliwek, chmielu.
Smak ciekawy – sporo chmielu, lubczyk, zielone
orzechy, karmelizowany słód. Słodki, bardzo
przyjemny, porterowy finisz. 

Dwór Sieraków Palona (52%)
Dużo orzechów – włoskie i laskowe, figi, daktyle,
rodzynki, wanilia, toffi. W ustach jeszcze więcej
orzechów, głównie suchych włoskich, rodzynki,
suszone morele, suszone śliwki. Bardzo długi,
przyjemny, orzechowy finisz.

Wódki smakowe ziołowe i inne
Dwa złote medale dla zupełnie różnych smakowo
wódek. Double gold w tej kategorii otrzymuje francuska
Vyche Pitia Caraway – kminkówka destylowana w sza-
rentejskich alembikach. 

Vyche Pitia Caraway (58%)
Kmin, lekko anyż, koper. Ostra, wyrazista, bardzo
kminkowa, sól. Długi, ostry finisz – kmin i karda-
mon.

Casino Caramel (40%)
Wanilia, lody waniliowe, toffi. Przyjemny, cukier-
niczy aromat. Słodka i delikatna. Palony karmel.
Lody waniliowe w finiszu. Z wafelkiem.

Okowita niestarzona owocowa
W tej kategorii złote medale dostały trzy trunki, bardzo
się różniące, ale wszystkie na bardzo wysokim poziomie.
Double gold otrzymuje włoska okowita ze słodkich gru-
szek – Roner Williams. 

Marani Chacha Rkatsiteli (40%)
Bardzo przyjemny owocowy aromat – zielone
gruszki, zielone jabłka, do tego trawa i liście, wi-
nogronowe wytłoki. W ustach eksplozja wino-
gron. Finisz również winogronowy, cierpki.
Bardzo zrównoważony. 

Zanin Via Roma d’Uva (40%)
Słodki aromat śliwek, mirabelek, gruszek, wiśni,
czereśni, moreli. Bardzo delikatna, słodko-cierp-
ka. Finisz to aromatyczne zielone winogrona.

Roner Williams
W nosie słodycz gruszki williams, intensywny,
elegancki. W smaku kwiaty i gruszki, finisz lekko
gorzki, z nutką pestki. Perfekcyjna robota. 

Okowita niestarzona zbożowa
Cztery medale, trzy złote, jeden srebrny. Double gold dla
kraftowej okowity Wolf Rye – ze słodowanego żyta. 

Gorzałka Wielkopolska (40%)
W aromacie głównie wanilia, siano, nutka zbo-
żowa. W smaku kawa, soda. Lekko śliwkowy 
i jabłkowy finisz.
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Glendalough Poitin (40%)
Drożdże, fermentacja, brzeczka piwna, podpi-
wek, żur owsiany, podfermentowane grzyby,
umami. W ustach delikatne, bardzo dużo mocno
wyprażonego ziarna, słodu, tłuste. Finisz to
ziarno i alkoholowe ciepło

Glendalough Poitin Mountain Strength (55%)
Drożdże i skórki jabłek, ostry zapach alkoholu.
Również bardzo ostry smak alkoholu, który tłumi
przyjemne nuty ziarna, słód. W finiszu grzanka,
głóg.

Wolf Rye (45%)
Bardzo przyjemny aromat ziarna, zacieru. 
Bardzo czysty. Lekka nuta ziarna prażonego. 
W ustach czyste i świetnie zrównoważone –
tylko ziarno, finisz słodko-pikantny, zmielone
zboże.

Okowita starzona
W tej kategorii jury przyznało dwa złote medale i jeden
srebrny, double gold otrzymała klasyczna Śliwowica Pol-
ska z Torunia. 

Śliwowica Polska (55%)
W nosie śliwki, cukier puder, miód, trochę mięty.
W smaku słodkie, delikatne śliwki, nie czuć mocy
alkoholu. Przyjemna cierpkość w finiszu, do 
śliwek dochodzi nuta herbaciana, przyjemnie 
dębina.

Śliwowica Rozlana nocą (43%)
W nosie – soda i śliwki, karmel. W smaku woda
z cukrem. Finisz – słodkie śliwki.

Christian Drouin Calvados VSOP (40%)
W nosie – jabłka, ocet jabłkowy, moszcz,
drewno, winogrona. W ustach przyjemna cierp-
kość jabłek. Tak też i w finiszu, bardzo cierpko,
nuty tytoniowe, suche kwiaty.

Likiery, nalewki, napoje spirytusowe
Bardzo szeroka kategoria, najwięcej zgłoszonych alko-
holi i najwięcej nagród. W szranki stanęły zarówno
tanie produkty masowe jak i drogie kraftowe nalewki.
Jury przyznało aż osiemnaście złotych i osiem srebr-
nych medali. Wygrała Longinus Nalewka z Włoskiego
Orzecha.

Marzadro Fieno (40%)
W nosie siano, świeżo skoszona przesuszona 
na słońcu trawa. W ustach rumianek i siano. 
W finiszu słodka herbata, ice-tea.

Baczewski Pomarańczówka (38%)
Cudowny zapach pomarańczy. Smak słodkiej 
i gorzkiej pomarańczy, syrop guajazyl. Pomarań-
czowy jak cointreau w finiszu. 

Laufhund (35%)
Zapach klasycznego boonekampa, dominacja
anyżu, kardamonu i gorzkiej pomarańczy. 
W ustach słodycz, dobra równowaga. Przy-
jemny, nie przesłodzony finisz. 

Copernicus Black (21%)
Kawa, espresso w aromacie i smaku (do tego
sporo cukru). Kawa z dużą ilością cukru w finiszu,
lody waniliowe i porter.

Baczewski Wiśniówka (38%)
W aromacie wiśnie, czysta nuta wiśniowa, do
tego dereń, tarnina, żurawina. Usta ożywia lekka
kwasowość, dobry poziom cukru.

Biały Bocian Śliwka (30%)
W aromacie: śliwka, słodka śliwka. I migdały. 
W ustach przyjemnie – renklody i śliwki, też
brzoskwinie, kompot. Przyjemny, owocowy 
finisz. 

Longinus Nalewka z Rokitnika (30%)
Aromat bez wad, rokitnikowy, do tego: powidła,
marakuja, ale i jarzębina. Słodko-cierpko-śliw-
kowe w smaku. Finisz po prostu rokitnikowi. 

Ratafia Klasyczna (28%)
Aromat: wiśnia, śliwka, marcepan. W smaku lek-
kie, deserowe, bardzo lekkie do picia.

Longinus Nalewka z Mirabelki (30%)
W aromacie – pestka, śliwka, jabłko. W sma-
ku elegancja, nie przesłodzone, dobra kwaso-
wość, owoc i pestka. Finisz cierpko-pestkowy,
miły. 
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Biały Bocian Cytryna Na Miodzie (30%)
W aromacie: cytryna, herbatka z cytryną, miód.
W ustach miód się przegryzł z cytryną, nadal 
jest nuta herbaciana. Finisz to liście, słaba 
herbata.

Biały Bocian Czarna Porzeczka (30%)
Bardzo przyjemny aromat czarnej porzeczki, 
bardzo naturalny, żurawina. Jak sok, nie czuć 
alkoholu. Finisz zrównoważony. 

Longinus Nalewka z Orzecha Włoskiego
(40%)
W nosie bardzo cierpki orzech, liście, wiś-
nia, mięta, eukaliptus, porter. W smaku przy-
prawy korzenne, kardamon, gałka muszkato-
łowa, ziele angielskie, anyż, tłuste. W finiszu, długim,
przyjemnym, poza orzechami – mięta, szałwia, siano,
zioła, w kierunku ferneta. 

Ratafia Pigwowa (30%)
W nosie rabarbar, rokitnik, mirabelki. W ustach
słodkie śliwki. Finisz cierpko-pigwowy.

Baczewski Jeżynówka (38%)
W nosie marchew, i wiśnie, i śliwki, i liście, 
i czarna porzeczka. Smak – sklep kolonialny. 
Finisz też bogaty w aromaty, choć nie koniecz-
nie to jeżyna.

Ratafia Śliwkowa (30%)
Śliwka, migdały i dużo alkoholu w aromacie.
Smak wyraźnie śliwkowy, susz. Finisz – podob-
nie, susz, suszone jabłka i śliwki.

Masuria Orzechowa (30%)
W aromacie: orzech laskowy, arachido-
wy, masło orzechowe i cukier. Deserowa 
klasyka.

Copernicus Pigwa de Jerez (32%)
W nosie: jarzębina, mirabelka, rokitnik, śliwka,
morela. W ustach bardzo dużo pigwy. Finisz
kwaskowy, pigwowo-cytrynowy.

Krakus Malinowy (30%)
W aromacie jak malinowa oranżada, czar PRL,
syrop malinowy. W smaku malina z lekką go-
ryczką pestek. 

Toruńska Wiśniowa (32%)
W nosie – wiśnie, migdały. W smaku kwa-
skowe, orzechy, migdały. W finiszu liście wiśni,
paprocie.

Baczewski Piołunówka
W nosie – piołun, mięta pieprzowa, gałka
muszkatołowa, ziele angielskie, liść laurowy,
goździki. W smaku jak lekki fernet, aromaty 
ziołowe. Finisz gorzki, bardzo ziołowy, imbir,
cynamon. Idealne do podawania z sokiem pomarań-
czowym. 

Krakus Gruszkowy (30%)
Słodki, gruszkowy aromat, przyjemny. 
W ustach do gruszki dochodzi nuta cytrusowa.

Baczewski Morelówka (38%)
W aromacie: morela, brzoskwinia, owoce eg-
zotyczne. W smaku morele, brzoskwinie w sy-
ropie, finisz słodki.

Copernicus Kawa Biała (21%)
Dobra kawa w aromacie. Kawa z cukrem 
i śmietanką. Deser kawowy, kogel-mogel.

Baczewski Ovovit (16%)
W aromacie wanilia i cukier. Sernik amerykań-
ski. Jak najlepsze ajerkoniaki, puszysty. 

Advocaat Classic (20%)
W aromacie przyprawy korzenne i jaja, 
w ustach wanilia i cukier, pierniki. Przyjemnie
słodki finisz. 

Agwa XO (43%)
W aromacie jabłko, kaktus, mięta. Dużo mięty 
i melona w smaku. Finisz to pokrzywa i słodka
zielona herbata. 

Gin
Sześć złotych medali, double gold przyznany dla kraf-
towego Wolf Gin. 

Glendalough Wild Botanical (41%)
W aromacie dużo kwiatów, cytrusów, irys, tro-
chę chmielu, tuja. Delikatny – cytryna, limonka 
i dużo jałowca. Rozgrzewający jałowcowy finisz.

Baczewski Gin (43,5%)
Delikatny aromat, głównie dzięgiel, nuta piet-
ruszkowa, sosna. W ustach kandyzowana
skórka limonki i jałowiec. W finiszu igliwie, 
żywica.

Charley’s Gin (37,5%)
Aromat ziemisty, cytryna, dzięgiel, polne
kwiaty, pomarańcze. Bardzo delikatny, pud-
rowy, cytrusowy. W finiszu dzięgiel i jałowiec.
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Scapegrace Silver (42,2%)
W nosie pomarańcze i brzoskwinie, bardzo deli-
katny. W ustach: pomarańcze, grejpfruty, kandy-
zowane skórki cytryny. Finisz cierpki, gorzkawy
– chmiel, zielone kwaśne winogrona.  

Krakus Gin (37,5%)
W aromacie: bergamotka, kwiaty polne, przefer-
mentowane ziarno, trawa cytrynowa, liść limonki.
Smak bardzo lekki, tuja. Finisz krótki, leśny z nutką
limonki, korzenia goryczki.

Wolf Gin (47%)
Zaskakujący aromat – parmezan, zioła prowansals-
kie, gin do pizzy. W ustach delikatny, słodki, szyszki
chmielu. Finisz – mięta, szałwia, nadal chmiel. 

Rum
W kategorii rum jury przyznało pięć złotych medali. Do-
uble gold otrzymał Worthy Park z Jamajki. 

Barcelo Imperial Onyx (37,5%)
Aromat słodki, waniliowy, wiśnie w czekoladzie,
kakao, orzechy, żywiczność. W ustach – kakao,
daktyle, figi, szlachetna pleśń, skóra, tytoń. Finisz
delikatny i słodki.  

Transcontinental Guyana 2004 (60,2%)
Industrialne aromaty, smażone banany, kwiat to-
poli, nafta, w stylu tafii. W ustach bardzo indust-
rialny, wiśnie, garbowana skóra, zaskakująca nuta
słodu. Skora i tytoń w finiszu, też popiół, siarka,
banany. 

Kill Devil Guadeloupe 19YO (59,7%)
W aromacie cynamon i czeremcha. W ustach
guma cynamonowa, dużo tytoniu. Skóra, tytoń 
i herbata, i cynamon w finiszu. 

S.B.S. Barbados 2008 (55%)
W aromacie gałka muszkatołowa, cynamon, mig-
dały. W ustach potężny – słodycz miodu, budyń,
trochę sherry, tytoń. Finisz nieco przypalony,
kakao.

Worthy Park Single Estate (45%)
Industrialny aromat, ropa naftowa, banany,
mango, zioła, oliwa. W ustach miód, skóra, ty-
mianek, szałwia, wyschnięte na słońcu drewno.
Popiół, skóra, zielona herbata w finiszu, solanka.

Whisky
W kategorii whisky nagrodzone zostały zarówno amery-
kański bourbon, szkockie single malt i single grain, jak 

i whisky blendowane. Jury przyznało trzy złote i dwa
srebrne medale. Tytuł double gold uzyskał bourbon Buf-
falo Trace.

Buffalo Trace (45%)
Aromat lekki, słodki, waniliowy, ziarnisty, zio-
łowy, eukaliptus, mięta, melon. Przyjemne nuty
poziomek. W smaku eksplozja czerwonych owo-
ców, do tego nuty skórzaste, dużo ziół, kolendra.
W finiszu – wanilia i zioła.

Baczewski Whisky (40%)
Aromat bardzo lekki, delikatnie zioła, drożdże. 
W ustach kawa z mlekiem. W finiszu słodkie
mleko kondensowane.

Charley’s Whisky (40%)
Aromat lekki z nutami ziołowymi. Słodki, miód 
i słód, toffi, owocowość. Miód, wiśnie, solony
karmel w finiszu. 

Loch Lomond Single Grain (40%)
Aromat rześki – kwiaty, wanilia, jabłka, amery-
kański dąb, sherry. W ustach lekkie, ziarno 
i jabłka. Finisz jabłka, jabłka pieczone, lekko 
pikantne, suszone czerwone papryczki.  

Inchmurrin 12YO (46%)
W aromacie: słód, prażone ziarno, mleczko zbo-
żowe, kawa, kakao. W smaku dużo słodu, cierp-
kie winogrona, kakao. Kawa i kakao w finiszu. 

Brandy i grappa starzona
Jury przyznało siedem złotych medali, double gold otrzy-
mała grappa Marzadro Le Diciotto Lune ex Porto.

Sarajishvili VSOP (40%)
Słodki, rodzynkowy aromat. Lekko ziemisty, 
żywiczność. Słodycz jak porto, czekolada, drew-
no. Finisz znów ziemisty, bakaliowy, orzechy
włoskie. 

Temat numeru
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Marquis de Villard VSOP (40%)
Aromat bardzo lekki, rodzynki, nuty piekarnicze,
chałwa. Smak słodki, wiśnie i śliwki w czekola-
dzie. Bakaliowy finisz.

Marzadro Le Diciotto Lune Botte Porto (42%)
W aromacie: słodki słonecznik, siano, słońce,
drewno, świeże piękne i intensywne wytłoki wi-
nogron. W ustach słodycz win likierowych,
późno zbieranych winogron. I słodki, likierowy 
finisz, do tego orzechowy, rodzynki.

Marani Chacha Barrique (40%)
W nosie: anyż, koper, rumianek, werbena, mni-
szek lekarski, ale i nuty morskie. Słodkie nuty
– gruszki i jabłka w lukrze. Popiół w finiszu,
jabłka w popiele.

Bepi Tosolini I Legni Rovere (42%)
W aromacie: siano, słonecznik, egzotyczne
drewno, poziomka. W smaku posłodzona her-
bata, słodki tytoń, czereśnie. Słodko, budyń
wiśniowy. 

Pliska XO (40%)
W aromacie: ziemiste, słodkie wiśnie, sherry, tof-
fi, rodzynki, przyprawy korzenne. W ustach:
orzechy i rodzynki. Słodkie orzechy w finiszu 
i figi.

Sarajishvili XO (40%)
Głęboki aromat, sporo bakalii, orzechy, wanilia.
Bardzo przyjemna orzechowa cierpkość. Finisz
to rodzynki, daktyle, figi i orzechy włoskie. 
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Przyznane punkty i medale
Nazwa Kraj Producent/Dystrybutor Ocena jury
Roner Williams Włochy M&P 94,7
Viche Pitia Caraway Francja M&P 94,0
Longinus Orzech Włoski Polska Longinus 93,0
Wolf Rye Polska Wolf 92,2
Baczewski Ovovit Austria Baczewski/Ambra 92,2
Worthy Park Single Estate Jamajka Last Port 92,0
Le Diciotto Lune Botte Porto Włochy Marzadro 91,7
Marani Chacha Rkatsiteli Gruzja Marani 91,3
Bepi Tosolini I Legni Rovere Włochy Bepi Tosolini 91,3
Transcontinental Guyana 2004 Gujana Last Port 91,2
Glendalough Poitin Mountain Strength Irlandia Cerville 89,8
Barcelo Imperial Onyx Dominikana M&P 89,7
Baczewski Piołunówka Austria Baczewski/Ambra 89,3
Kill Devil Guadelupe Gwadelupa Last Port 89,3
Buffalo Trace USA M&P 89,2
Wódka Jednorodna Żytnia Polska Toruńskie Wódki Gatunkowe 89,0
Glendalough Poitin Irlandia Cerville 89,0
Sarajishvili XO Gruzja Marani 89,0
Piasecki Bairille Honey 3YO Polska Piasecki 88,7
Wolf Gin Polska Wolf 88,7
Marani Chacha Barrique Gruzja Marani 88,5
Dwór Polski Polska M&P 88,3
Baczewski Pomarańczówka Austria Baczewski/Ambra 88,2
Longinus Rokitnik Polska Longinus 88,2
Loch Lomond Single Grain Szkocja M&P 88,2
S.B.S. Barbados 2008 Barbados Last Port 88,0
Marzadro Fieno Włochy Marzadro 87,8
Copernicus Kawa Biała Polska Copernicus 87,7
Pavlina Polska M&P 87,3
Wódka Jednorodna Ziemniaczana Polska Toruńskie Wódki Gatunkowe 87,2
Pliska XO Bułgaria Ambra 87,2
Inchmurrin 12 Szkocja M&P 87,0



Cymes Polska Polmos Bielsko-Biała 86,8
Zanin Via Roma d’Uva Włochy M&P 86,8
Glendalough Wild Botanical Irlandia Cerville 86,8
Biały Bocian Organic Polska Polmos Bielsko-Biała 86,5
Longinus Polska Longinus 86,3
Casino Caramel Polska Casino Vodka/M&P 86,3
Biały Bocian Cytryna Na Miodzie Polska Polmos Bielsko-Biała 86,3
Marquis de Villard VSOP Francja M&P 86,3
Baczewski Monopolowa Austria Baczewski/Ambra 86,2
Księżycówka z Kujaw Polska Copernicus 86,2
Laufhund Polska AWW 86,2
Krakus Polska Akwawit 86,0
Dwór Sieraków Czarny Bez Polska Dom Wina 85,7
Advocaat Classic Polska Polmos Bielsko-Biała 85,7
Wódka Jednorodna Pszeniczna Polska Toruńskie Wódki Gatunkowe 85,5
Bimber Rozlany Nocą Polska Piasecki 85,5
Copernicus Black Polska Copernicus 85,5
Wratislavia Vodka Polska Akwawit 85,2
Starosta Polska M&P 85,0
Taiga Shtof Rosja Cerville 85,0
Biały Bocian Czarna Porzeczka Polska Polmos Bielsko-Biała 84,7
Sarajishvili VSOP Gruzja Marani 84,7
Piasecki Bairille Handmade Vodka Polska Piasecki 84,3
Agwa XO Holandia Eventownia 84,3
Piasecki Vodka Polska Piasecki 84,2
Śliwowica Polska Polska Toruńskie Wódki Gatunkowe 84,0
Paderewski Polska Old Distillery 83,8
Christian Drouin VSOP Francja M&P 83,8
Ogiński Vodka Polska Polmos Bielsko-Biała 83,7
Krakus Gin Polmos Akwawit 83,5
Scapegrace Silver Nowa Zelandia M&P 83,2
Charley’s Gin Polska AWW 83,0
Copernicus Bimber Polska Copernicus 82,8
Baczewski Gin Austria Baczewski/Ambra 82,7
Baczewski Morelówka Austria Baczewski/Ambra 82,5
Longinus z Mirabelki Polska Longinus 82,3
Nicolaus Copernicus Premium Polska Copernicus 82,2
Nicolaus Copernicus Orkisz Polska Copernicus 82,0
Dwór Sieraków Palona Polska Dom Wina 82,0
Maxus Polska Old Distillery 81,7
Copernicus Premium Polska Copernicus 81,7
Dwór Sieraków Ziemniak Polska Dom Wina 81,5
Biały Bocian Śliwka Polska Polmos Bielsko-Biała 81,3
Ratafia Klasyczna Polska AWW 80,8
Ziemniak Kujawski Polska Copernicus 80,7
Toruńska Wiśniowa Polska Toruńskie Wódki Gatunkowe 80,7
Jarzębiak Czysty Luksus Polska AWW 80,2
Baczewski Whisky Austria Baczewski/Ambra 79,5
Dwór Sieraków Superior Polska Dom Wina 79,3
Gorzałka Wielkopolska Polska AWW 79,2
Ratafia Pigwowa Polska AWW 78,5
Copernicus Pigwa Brandy de Jerez Polska Copernicus 78,2
Baczewski Wiśniówka Austria Baczewski/Ambra 78,0
Ratafia Śliwkowa Polska AWW 77,5
Charley’s Whisky Polska AWW 77,2
Śliwowica Rozlana Nocą Polska Piasecki 76,2
Masuria Orzechowa Polska Piasecki 75,0
Baczewski Jeżynówka Austria Baczewski/Ambra 74,8
Krakus Gruszkowy Polska Akwawit 74,3
Krakus Malinowy Polska Akwawit 72,3

Temat numeru
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