


„Well, show me the way
To the next whisky bar

Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why

Show me the way
To the next whisky bar

Oh, don’t ask why
Oh, don’t ask why

For if we don’t find
The next whisky bar
I tell you we must die
I tell you we must die
I tell you, I tell you

I tell you we must die!!!” 

(Bertold Brecht / Jim Morrison)



LEDAIG
Island Single Malt Scotch

10 years old, 46,3%vol.

A Tobermory az egyik legrégibb engedéllyel rendelkező lepárló Skóciában, és Mull 
sziget egyetlen lepárlója. A főzdét 1798-ban Ledaig néven alapították, és csak 
később keresztelték át a ma ismert nevére. A hagyományos, régi stílusú lepárló 
két különböző karakterű whiskyt készít: a Tobermory csak enyhén tőzeges, a 
Ledaig viszont robosztusabb, füstösebb aromákkal bír. Komplex malt, a Hebridák 
egy távoli szigetéről. Nem hűtve szűrt, egyedi 46,3% alkoholfokkal.

Peaty whisky from Tobermory on the Isle of Mull, named after a previous incar-
nation of the distillery. Maritime and smoky, this rivals some of the Islay drams 
for power, and the 10 year old balances the intensity of youth with rounded, 
well-aged spirit.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

JURA
Island Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

Skócia nyugati partjainál fekszik Jura szigete, ahol az élet még mai is épp 
oly idilli, mint valaha volt ... egy apró bolt, egy pub, és a szigetlakók valódi 
közössége. Csupán ezek veszik körül a kiváló maláta whisky-t gyártó lepárlót. 
Tiszta forrrásvíz, friss levegő és generációkon átívelő tradíciók lassan, csendben 
formálják a sziget egyre tökéletesebb whiskyjét.

The core of the Jura range, aged for 12 years in bourbon casks and then finished 
in Oloroso sherry. The result blends the distillery’s characteristic gently smoky 
character with sweetness, spice and dark fruit. A great introduction to Jura.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

AUCHENTOSHAN
Lowland Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

Az Auchentoshan az egyik legkönnyebben megérthető, megszerethető skót malá-
tawhisky. Amilyen nehéz a kiejtése, olyan könnyed a gyümölcsössége, lágyak az 
ízei. A single malt rajongók épp úgy elismerik érdemeit, mint a tapasztalatlanabb 
scotch-fogyasztók, akiknek érdemes itt kezdeniük az ismerkedést a „témával”, 
mert biztosan nem fognak csalódni.

This Auchentoshan 12-year-old expression replaced the old 10 year-old when the 
range was totally revamped. Elegant and refined, with those classic Auchentoshan 
notes of vanilla and almonds.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

(Bertold Brecht / Jim Morrison)



BOWMORE
Islay Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

Az 1779-ben alapított Bowmore Skócia egyik legöregebb lepárlója, a Loch Indaal 
nevű öböl partján található, a Belső-Hebridák közé tartozó Islay szigetén. A 
Bowmore csodálatosan gazdag és komplex ízvilágának köszönhetően, „a legki-
egyensúlyozottabb Islay malt”-nak tartott whisky.

Bowmore 12-year-old has a place in many hearts as Islay’s ‚medium-peated’ 
malt. A pronounced iodine character with plenty of pepper, the current 12-year-
old bottling is a welcome return to the classic Bowmores of the 1960s and ‚70s, 
with the emphasis on tropical fruit and smoke. A deserved runner-up in our 
Whisky of the Year 2014-15 blind tasting.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

GLEN SCOTIA
Campbeltown Single Malt Scotch 

Douple Cask, 46%vol.

A Campbeltown-i single malt Double Cask első töltésű bourbon hordókban ér-
lelődik, utána pedig 12 hónapot tölt -  még korábban Pedro Ximenez sherryt 
tartalmazó - hordóban, így gazdag, gyümölcsös karakterű whisky születik, ami 
magában hordozza a karakteres tengeri jegyeket és a vaníliás-tölgyes ízhatást is, 
melyeket a Glen Scotia whisky sajátossagaként is emlegetnek.

Glen Scotia Double Cask starts its life in first-fill bourbon barrels, before being 
finished in Pedro-Ximenez-sherry casks. Notes of spicy fruit and vanilla.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

ARDBEG
Islay Single Malt Scotch

10 years old, 46%vol.

A 10 éves Ardbeg úgynevezett nem hűtött szűrési eljárással palackozott whisky, 
ami azt jelenti, hogy az italban számos olyan - az ízek szempontjából lényeges - 
alkotóelem benne marad, ami a hűtött szűrés esetén elveszne. Ugyanakkor ez az 
eljárás az oka annak, hogyha az ilyen whiskyhez jeget adunk, ezek az alkotóelemek 
kiválnak az italból, és a pohár alján megjelenik egy zavaros „valami”. Ez nem 
hiba, ez maga az ital, és annak szerves része.

For peat lovers, Ardbeg 10 Year Old is probably the highest-quality ‚entry-level’ 
single malt on the market, and the distillery many Islay connoisseurs would 
choose as their favourite. A whirlwind of peat and complex malty flavours.

2 cl: 1300.-
4 cl: 2600.-



GLENFIDDICH
Speyside Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

A világ legnépszerűbb single malt whiskyje! Nincs még egy single malt, amiből 
akár csak közel ennyit vennének a vásárlók. A máig családi tulajdonban lévő 
Glenfiddich lepárló mára már klasszikus, lekerekített háromszögű palackjai vi-
lágszerte a „single malt whisky” szimbolikus megtestesítőjévé vált. A későbbi 
rajongók jelentős részének a Glenfiddich 12 éves verziója adja a „kezdő lökést”, 
hogy alaposabban elmélyüljön a single maltok végtelenül gyönyörteljes világában.

One of the world’s best-selling malts, Glenfiddich 12-year-old famous triangular 
bottle is a fixture in practically every bar on the globe. Light and easy-drinking 
stuff loved by millions.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

THE GLENLIVET
Speyside Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

A több mint 180 éve alapított Glenlivet-nél máig a minőség áll mindenek felett. 
A Josie forrás ásványi anyagokban gazdag víze, és a magas, elegáns lepárlóüstök-
ben folyó desztilláció adják a Glenlivet oly nagyra értékelt gyümölcsös, Speyside 
karakterét, illetve az alapvető, de mégis egyedi összetettségét.

One of the most famous malts in the world. Glenlivet 12-year-old has a soft 
smooth balance of sweet summer fruits and the floral notes of spring flowers.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

THE BALVENIE
Speyside „DoubleWood” Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

A Balvenie különlegessége a hagyományos technológián túl, a jelenlegi Malt Mes-
ter (David Stewart) által nagy szakértelemmel és tapasztalattal, a világ minden 
részéről kiválogatot tölgyfahordók alkalmazása. A 12 éves ‚Doublewood’ speci-
alitása a két féle hordós kezelés. Az érlelési folyamat egy pontján a whiskyt a 
bourbon hordókból áttöltik spanyol sherry-s hordókba. Az elsőtől kapja a whisky 
a karakterét és selymességét, míg a másodiktól a mélységét és teljességét.

One of the classic after-dinner malts, Balvenie Doublewood’s extra complexity 
and richness are a result of a second maturation in fresh sherry casks. Great 
stuff.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-



DALWHINNIE
Speyside Single Malt Scotch

15 years old, 43%vol.

A 15 éves Dalwhinnie  jó bevezető a single malt whisky élvezetébe – elegáns, 
sima és közepesen testes, könnyed, gyümölcsös ízvilággal, valamint hanga illattal 
a lecsengésében. A Diageo Classic Malt termékcsaládjának része.

Dalwhinnie 15-year-old is a good introduction to the delights of single malt 
whisky – elegant, smooth and medium-bodied, with a light, fruity palate and a 
whiff of heather on the finish. Part of Diageo’s Classic Malt range.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

CRAGGANMORE
Speyside Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

A Cragganmore lepárlót a legendás John Smith alapította 1869-ben, azóta is a 
legkarakteresebb lepárlók között tartják számon, nem csak a Speyside régióban, 
hanem egész Skóciában. Ebben az egyik legkaraktersebb single malt whiskyben 
a gyümölcsös, mézes, virágos jegyek dominálnak.

The Speyside representative of the Classic Malts series is rich and spicy, with a 
very satisfying complexity and well-sherried backbone.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

JOHNNIE WALKER GREEN LABEL
Blended Malt Scotch

15 years old, 43%vol.

A sherry és a füst illata remekül megfér egymás mellett, bár teljesen egyértel-
mûen érezni az érett, régi konyak illatát, íze enyhén sós tölgyíz, melyet keserű 
csokoládé, presszókávé és pici dió egészít ki. Lecsengése hosszú, mézes, fűszeres.
Körülbelül 15 különbözõ malátafajtát tartalmazó whisky, amit a Talisker, Crag-
ganmore, Linkwood, és Caol Ila szeszfőzdék szállítanak.

Relaunched in 2016, Green Label is arguably the richest horse in the Johnnie 
Walker stable. This blended malt whisky travels the regions of Scottish whisky 
production and conveys the whirlwind of flavours to your mouth. Hearty.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-



ABERLOUR
Speyside Single Malt Scotch 

10 years old, 40%vol.

Ez a whisky a Speyside-i single maltok jellegzetes darabja. Érlelése sherry- és 
bourbon-hordókban történik, minimum 10 éven át. A 10 éves Aberlour világ-
szerte több, mint 50 országban kapható, és műfajában határozottan az egyik 
legkomplexebb élményt adó single malt.

Aberlour 10-year-old is a great entry-level malt, ideal for beginners, with a fine 
sherried spiciness. Pound for pound, this is one of the best that Speyside has to 
offer.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

MACALLAN DOUBLE CASK
Speyside Single Malt Scotch

12 years old, 40%vol.

Új kiadás a Macallan alapsorában, amely a régi 12 éves Sherry Oak utódjának 
tekinthető. Olyan Macallan maltokból lett megalkotva, amelyek minimum 12 évet 
érlelődtek olyan hordókban, melyekben előtte sherryt tartottak. A „double cask” 
kifejezés itt azt jelenti, hogy a párlatot amerikai és európai tölgyfából készült 
hordóban egyaránt érlelték.

Macallan 12 Year Old Double Cask has been aged in a combination of American 
oak and ex-sherry casks. This is a rich whisky which combines fruity citrus and 
caramel with spicy ginger and nutmeg.

2 cl: 1500.-
4 cl: 3000.-

BUNNAHABHAIN
Islay Single Malt Scotch

12 years old, 46,3%vol.

Mostantól nonchill filtered (nem hűtve szűrt) eljárással készül, így jóval több íz- 
és illatanyag marad meg a whiskyben a palackozás után, intenzívebbé téve így az 
élményt. Virágos és gyümölcsös ízei lágyan keverednek a Islay szigetére jellemző, 
de ebben az üvegben egyáltalán nem olyan határozottan uralkodó tőzegfüsttel.

A giant leap forward for Bunnahabhain 12yo, this edition was launched in sum-
mer 2010 with a jump in strength to 46.3% and a declaration of no chill-filt-
ration and no added colouring. The producers deserve enormous credit for giving 
punters what they want without jacking up the price too much and we earnestly 
hope that this will be a massive success.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-



GLENMORANGIE NECTAR D’Or
Higland Single Malt Scotch

46%vol.

Mint ahogyan a többi Extra Matured Glenmorangie, a Nectar D’Or sem hűtve 
szűrt, és 46%-on lett palackozva, mely az ízek, aromák intenzitását eredményezte.
A Nectar D’Or kifejezés valószínűleg a Sauternes, francia desszertbor csodálatos 
aranyszínű nedűjére utal, ugyanis az érés utolsó időszakában, ennek használt 
hordójában utóérlelik  a whiskyt. Gyümölcsös, boros ízvilágú, kitűnő Highland 
whisky. 

Glenmorangie’s Nectar d’Or is finished in Sauternes casks. This is sweet and 
spicy with notes of ginger, nutmeg lemon meringue and honeycomb.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

OBAN
Highland Single Malt Scotch

14 years old, 43%vol.

Gyümölcsös, szinte már-már édes whisky. Kiváló aperitif! Minőségére és népsze-
rűségére legjobb bizonyíték, hogy a világ egyik leghatalmasabb szeszipari óriása, 
a Diageo ezt az Obant is betette a főbb skót whisky-régiókat fevonultató Classic 
Malts válogatásába.

The Western Highland representative in Diageo’s ‚Classic Malt’ series, Oban 
14-year-old is a superb, full-blooded fruity malt with a whiff of heather and 
more than a hint of smoke.

2 cl: 1300.-
4 cl: 2600.-

JAMESON BLACK BARREL
Irish Blended

40%vol.

A Black Barrel különlegessége, hogy az érleléshez használt bourbon-hordókat 
belülről kétszeresen égetik ki a szokásos egyszeri pörköléssel szemben. A keverék 
háromszor lepárolt pot still és grain párlatokat tartalmaz. A grain whiskey-t a 
kétszeresen kiégetett bourbon-t, a pot still whiskey-t sherry-hordóban érlelik. 
Ezáltal a végső whiskey intenzívebbé válik, a szokásos simaságon túl fűszeres, 
diós jegyekkel és édes vaníliával, sherry-s gyümölcsösséggel gazdagodik

A special pot still whiskey-heavy version of Jameson. Black Barrel has lots of 
first-fill bourbon and sherry casks in the mix, giving it a much richer flavour 
than regular Jameson, with a strong sherried note.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-



REDBREAST
Irish Single Pot Still

12 years old, 40%vol.

A Redbreast egyike azon kevés, máig is fellelhető Pure Pot Still whiskey-nek , 
amely még követi az eredeti ír whiskey-főzés hagyományát, azaz a lepárlásnál 
malátázott és nem malátázott (un. zöld) árpát is felhasználnak, ezzel egyfajta 
acélos élt adva a nedűnek, ugyanakkor olajosabb, ízesebb, zamatosabb jelleget. 
Igazi különlegesség!

A well-balanced single pot still Irish whiskey, Redbreast 12-year-old has been 
matured in a combination of bourbon and sherry casks, creating a sweet-and-
spicy character. The nose holds aromas of sweet fruit, toasted oak and warm 
spices, and the palate offers notes of buttery hot-cross-buns, dried fruits, baking 
spices and spicy oak.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL
(In memory of Lemmy) - Tennessee Whiskey

45%vol.

A single barrel kiszerelések az amerikai whiskey-k királyai, ugyanis az USA-ban 
a magas - gyakran sokemeletes - italraktárak terjedtek el, így a magasabb re-
keszeken található hordókban tárolt whiskey a nagyobb hőingadozás miatt jobban 
átveszi a fa ízét, azaz intenzívebb lesz, mint a lejjebb érlelődők. A single barrel 
palackozások ezért mindig a felső hordókból kerülnek ki.

A bottle of Jack Daniel’s Single Barrel – a richer variation of JD, with less 
sweetness and more power than the No.7. A favourite in bars, this is a must for 
aficionados.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

BUSHMILLS
Irish Single Malt
10 years old, 40%vol.

A Bushmills Írország (és a világ) legrégebbi törvényes szeszfőzdéje, egyben 
egyetlen működő lepárlója, amely vendégeket is fogad. 2008-ban ünnepelte 400. 
évfordulóját. 10 éves single maltjának lágyságát, gyümölcsösségét a háromszoros 
lepárlás és a nem tőzeges hőkezelés adja.

Bushmills Single Malt Whiskey 10 year old is triple distilled from 100% malted 
barley and matured for a minimum of 10 years in former Sherry casks and bour-
bon-seasoned casks which gives it its honey, vanilla and milk chocolate aroma. Its 
exceptional complexity is only matched by its approachability, its smoothness.

2 cl: 900.-
4 cl: 1800.-



MAKER’S MARK 46
Kentucky Straight Bourbon

47%vol.

Az első teljesen új whiskey a lepárlonál, 50-es évek óta. Nevét onnan kapta, hogy 
sok különböző „fás receptet” próbáltak ki mielőtt a végleges, 46-os számú mel-
lett döntöttek. A 46-ot ugyanis kicsit tovább érlelik, mint a klasszikus verziót, 
amely során francia tölgyfahordó dongáit rakják a whiskybe. Ezáltal büszkébb, 
komplexebb ital születik, a hosszabb érlelési időből származó kesernyés hatások 
viszont kevésbé érvényesülnek.

The first new Maker’s Mark recipe for at least 50 years, Maker’s 46 is named 
for the number of different wood ‚recipes’ they tried before getting it right. 
Bottled at 47% it is matured in part in barrels containing a ‚ladder’ of toasted 
new French oak barrel staves to give more spice, sweetness and vanilla.

2 cl: 1100.-
4 cl: 2200.-

NIKKA YOICHI
Japanese Single Malt

45%vol.

Ezt az íz-és illatanyagokban gazdag, erőteljes, tengeri jellegű whiskyt szén-
tüzelésű rézüstben párolják le, amely eljárás különösen sok szakértelmet és 
tapasztalatot kíván. A skót klímához nagyon hasonló, hűvös, csapadékos éghajlatú 
vidéken fekvő Yoichi lepárló ideális a single malt whisky érlelése szempontjá-
ból. Különböző évekből származó single maltok keveréke, ezért nem tartalmaz 
kormeghatározást.

Relaunched in 2016, this comes from Nikka’s excellent Yoichi distillery. This is a 
blend of single malts from different years and consequently does not carry an age 
statement. This is a smoky whisky with a maritime character.

2 cl: 1500.-
4 cl: 3000.-

SHINOBU
Japanese Pure Malt
10 years old, 43%vol.

A 10 éves Shinobu elnyerte a GOLD díjat a World Whisky Awards 2020-on, a Jap-
anese Blended 15 év alatti kategóriában. Friss fahordó uralja a szellemet, vanília 
és virágos tónusokkal. Finom maltóz, élénk citrusos gyümölcsök és mizunara 
tölgy középső paletta. A lecsengése kávébab és közepesen fás édes utóíz.

The Shinobu 10 year old won GOLD in the World Whisky Awards 2020 for best in 
category under Japanese Blended 15 year. Fresh wood barrel dominates the spirit 
with a touch of vanilla and floral tones. Delicate Maltose, lively fruits citrus, 
and mizunara oak middle palette. The finish displays coffee beans and medium 
woody sweet aftertaste.

2 cl: 2250.-
4 cl: 4500.-






