
LAGAVULIN 16 YO

Аромат 
В ароматі домінують тони хересу з відтінками йоду та 
морських водоростей.

Смак 
Має багатий торф'яний смак, в якому поєднуються 
інтенсивні благородні солодкі тони й солоні морські та дубові 
відтінки.

Особливість 
Одне з найбільш димних віскі в світі. Односолодове віскі 
Lagavulin повністю відповідає духу острова Айла. В середині 
XVIII століття на острові почалося масштабне нелегальне 
виробництво алкоголю. Пізніше багато заводів були закриті 
або знищені, і в 1837 році залишилося всього два 
виробництва, які об'єдналися під єдиною назвою Lagavulin.
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CAOL ILA 12 YO

Аромат 
Димний, торф’яний, перцево-пряний.

Смак 
Багатогранний, складний смак з торф’яними, димними та 
перцевими нотами.

Особливість 
Віскікурня CAOL ILA була збудована в 1846 році в невеликій 
бухті острова Айла. Назва віскікурні перекладається з 
гельского як «протока Айла». Віскі CAOL ILA 12 YO - типово 
«острівний» і має свою особливу оксамитову маслянисту 
текстуру. Це віскі є основним компонентом купажованого 
віскі JOHNNIE WALKER BLACK LABEL.
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ARDBEG 10 YO

Аромат 
Багатогранний аромат з вираженими нотами шоколаду та 
кориці.

Смак 
Маслянистий щільний смак, що поєднує солодкість і 
терпкість, з димними нотами торфу.

Особливість 
Віскікурня Ardbeg знаходиться на острові Айла, недалеко від 
південно-західного узбережжя Шотландії. Віскі готується 
старовинним традиційним способом.
Під час витримки віскі Ardbeg набирає аромати морської солі 
і водоростей, адже склад знаходиться практично біля самого 
берега і нерідко під час штормів його заливає морською 
водою.
Ardbeg 10 YO - односолодове шотландське віскі, 
витримується не менше 10 років в дубових бочках. Є одним з 
найбільш фенольних віскі.
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ARDBEG UIGEADAIL
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Аромат
Аромат сухофруктів та бочок надають напою особливого шарму.  

Смак
Різдвяний пиріг з димним вугіллям; багатий маслянистий смак, 
що огортає теплом. 

Особливість
Вимовляється як «ууг-а-дел», розглядається як вершина лінійки 
Ardbeg. Назва походить від насичених торфом вод озера (Loch) 
Uigeadail високо над дистилерією. Uigeadail у перекладі з 
гельської означає «темне, містичне місце». Cоюз дерева та віскі 
Ardbeg інтригує та зачаровує, бо ж витримують напій в бочках 
з-під бурбона та з-під хереса. У спеціальному «чані для 
одруження» гармонійно поєднуються традиційні глибокі димні 
ноти Ardbeg з солодкими тонами старих бочок з-під хереса. Без 
холодної фільтрації, міцністю 54,2%, що допомагає зберегти 
максимум аромату та надає більше тіла та додаткову глибину 
смаку. 



63

ARDBEG AN OA
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Аромат 
Багатогранний аромат з вираженими нотами шоколаду і 
кориці.

Смак 
Маслянистий щільний смак, що поєднує солодкість і 
терпкість, з димними нотами торфу.

Особливість 
Винокурня Ardbeg знаходиться на острові Айла, недалеко від 
південно-західного узбережжя Шотландії. Віскі готується 
старовинним традиційним способом.
Під час витримки віскі Ardbeg набирає аромати морської солі 
і водоростей: адже склад знаходиться практично біля самого 
берега і нерідко під час штормів його заливає морською 
водою.
Ardbeg AN OA - односолодове шотландське віскі, 
витримується не менше 10 років в дубових бочках. Є одним з 
найбільш фенольних віскі.



ARDBEG CORRYVRECKAN
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Аромат
Глибокі пряні аромати морських водоростей поєднуються з 
відтінками еспресо та темного шоколаду, що відкриваються 
наприкінці. 

Смак
Глибокий та гострий з в’язкою текстурою, стартує щільними 
нотами торфу, стейка з перцем чилі та морських водоростей, 
потім з’являються відтінки еспресо, гіркого мигдалю, розім’ятих 
темних ягід та вишні, горіха пекан, зірчастого анісу та фіалки. 
Післясмак довгий та глибокий.

Особливість
Ardbeg Corryvreckan названий найкращим односолодовим віскі 
світу 2009 року. Воно витримане в нових бочках з французького 
дуба, після чого перетворюється в звичайний Ardbeg, витримане в 
бочках з-під бурбона. Без холодної фільтрації, міцністю 57,1%, що 
допомагає зберегти максимум аромату та надає більше тіла та 
додаткову глибину смаку. Corryvreckan отримав свою назву від 
знаменитого водовороту, що розташований на півночі від острова 
Айла, куди наважуються увійти лише найхоробріші.



BRUICHLADDICH THE CLASSIC LADDIE

Аромат 
Аромат свіжозрізаних лугових квітів, ноти м'яти, квітучої вишні, 
відтінки солі.

Смак 
М'який, гармонійний і елегантний смак відображає острівний 
характер цього напою з солонуватими нотами. Післясмак 
наповнений морем і цитрусами.  

Особливість 
Винокурня Bruichladdich (Брукладі) розташована у західній 
частині острова Айла і виробляє віскі у різних стилях. 
Bruichladdich The Classic Laddie – це недимне віскі, візитна 
картка Bruichladdich. Створюючи це односолодове 
шотландське віскі, майстер купажу з любов’ю вибрав особливі 
бочки, щоб продемонструвати класичний та елегантний стиль 
винокурні. Ячмінь 100% шотландського походження, повільна 
дистиляція, витримка лише на Айлі у бочках з преміального 
американського дуба. Під час виробництва не 
використовуються методи холодної фільтрації і не додається 
карамель.
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BRUICHLADDICH ISLAY BARLEY 2007

Аромат 
Ноти вереску, ялівцю, кмину, після яких у букеті проступають 
аромати стиглих фруктів і ячменю.

Смак 
Смак наповнений тонами ячмінного солоду з домішками 
стиглого винограду, дині, присмачений легкими квітковими 
мотивами. Післясмак солоний і пряний з легким відтінком 
білого перцю.

Особливість 
Винокурня Bruichladdich (Брукладі) розташована у західній 
частині острова Айла і виробляє віскі у різних стилях..
Bruichladdich Islay Barley – це недимне віскі, особливістю якого 
є використання ячменю виключно з острова Айла. Це вінтажне 
віскі, рік врожаю ячменю вказаний на пляшці. Філософія 
випуску: походження сировини (ячменю) має значення. 
Повільна дистиляція, витримка лише на Айлі у бочках з-під 
американського віскі та з-під червоного вина. Під час 
виробництва не використовуються методи холодної фільтрації і 
не додається карамель.
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PORT CHARLOTTE 10 YO

Аромат:
Дим завжди відчутний в ароматі цього віскі. Він відтінений 
морськими та озоновими нотами, що гармонічно 
поєднуються з солодкими відтінками карамелі, ванільного 
заварного крему, натяком на імбир, мускатний горіх та 
гвоздику.

Смак
Неперевершений баланс, насичені димні ноти поєднуються із 
нотами дубу та солодкими нотами кокоса, ванілі, меду, з 
натяками на морські акорди устриць та солоного 
океанського бризу. 

Особливості:
10-річне димне віскі з шотландського острова Айла, 
витримане переважно в бочках першого наповнення з-під 
бурбону та в бочках з-під французького червоного вина. Це 
віскі витримується виключно на острові Айла, що додає йому 
делікатних морських нот. Виробляється виключно з 
шотландського ячменю, не підфарбовується карамеллю. 
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OCTOMORE 7.1 SCOTTISH BARLEY

Аромат 
Букет зачаровує своєю силою з ідеальним балансом. 
Відкривається сіллю морських хвиль, лимоном і справжнім 
тютюном, слідом йдуть аромати ванілі, м'яти, ірисок і 
мигдалю.

Смак 
У смаку м'якість змінюється солодкістю і димом, а потім ви 
відчуєте цитрусові ноти та крем-брюле. Післясмак дуже 
довгий.

Особливість 
Octomore - культове найдимніше віскі в світі, вражаючий 
торф’яний смак. Виробляється на винокурні Bruichladdich на 
острові Айла. Особливістю релізу 7.1 є використання ячменю 
виключно шотландського походження, витримка у бочках 
з-під бурбону та вражаючий рівень димності – 208 ppm. Під 
час виробництва не використовуються методи холодної 
фільтрації і не додається карамель. Ще одна особливість – 
бочкова міцність 59,5%.
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OCTOMORE 7.3 ISLAY BARLEY
Аромат 
Починається ударом торф'яного диму з подальшими озоновими 
солоними бризками, потім - лимонного пирога. Через деякий час, 
потримавши келих в руці, ви відчуєте абрикосове варення та 
ваніль.

Смак 
Спочатку на губах з'являється сіль і солодкість американського 
дуба з торф'яним димом. Другий ковток розкриває серце віскі 
через шари персиків, абрикосів, дині та імбирного сиропу, 
підсмаженого дубу та квіткових нот чебрецю і м'яти.

Особливість 
Octomore - культове найдимніше віскі в світі, вражаючий 
торф’яний смак. Виробляється на винокурні Bruichladdich на 
острові Айла. Особливістю релізу 7.3 є використання ячменю, що 
був вирощений на фермі Октомор на острові Айла, в двох милях 
від винокурні. Філософія випуску: походження сировини (ячменю) 
має значення. Витримується у бочках з-під бурбону та з-під 
червоного вина. Вражаючий рівень димності – 169 ppm. Ще одна 
особливість – бочкова міцність 63%. 
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LAPHROAIG ISLAY SINGLE MALT 10 YO  

Аромат 
Аромат з яскравими нотками торф’яного диму й відтінками 
морських водоростей. В ароматі ледь відчутні верескові нотки 
острівних пусток і солодкість ячменю.

Смак 
Має повний, трохи солодкуватий смак, ідентичний аромату з 
торф'яними і солонуватими відтінками.

Особливість 
Laphroaig - одна з найпопулярніших віскікурень острова Айла. 
Багато років віскі Laphroaig є візитною карткою острова. У 
період Сухого закону в США купити Laphroaig не складало 
особливих труднощів. Характерні для цього віскі аромати йоду та 
водоростей дозволяли ввозити Laphroaig в США під виглядом 
лікарських засобів. У 1994-му році віскікурню відвідав принц 
Чарльз. Принц високо оцінив якість виробленого тут віскі, а 
також взяв участь в процесі виробництва нової партії Laphroaig. 
Усі пляшки прикрашає герб династії Віндзорів. Левова частка 
бочок, в яких витримується майбутній Laphroaig - бочки з-під 
легендарного бурбона Maker's Mark.
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LAPHROAIG QUARTER CASK
ISLAY SINGLE MALT 

Аромат 
Ароматний букет віскі наповнений нотами палаючого 
торф’яного вугілля в каміні, відтінками кокоса й банана.

Смак 
Насичений глибокий, складний, димний, оксамитовий, з 
привабливими та загадковими ніжними нотками солодощів і 
дуже довгим післясмаком з відтінками диму та спецій.

Особливість 
Laphroaig - одна з найпопулярніших віскікурень острова Айла. 
Багато років віскі Laphroaig є візитною карткою острова. У 
період Сухого закону в США купити Laphroaig не складало 
особливих труднощів. Характерні для цього віскі аромати йоду 
та водоростей дозволяли ввозити Laphroaig в США під виглядом 
лікарських засобів. У 1994-му році віскікурню відвідав принц 
Чарльз. Принц високо оцінив якість виробленого тут віскі, а 
також взяв участь в процесі виробництва нової партії Laphroaig. 
Усі пляшки прикрашає герб династії Віндзорів. Левова частка 
бочок, в яких витримується майбутній Laphroaig - бочки з-під 
легендарного бурбона Maker's Mark.
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BOWMORE № 1

Аромат 
Букет з ванілі, морського бризу, торфу, які прекрасно 
врівноважені тонами кокоса та цитрусових.

Смак 
Відчуваються апетитні ванільні та цитрусові тони, ніжна 
солонуватість, а також нюанси кокосових пластівців.

Особливість 
Характер віскі, виробленого на Bowmore, типовий для Islay. 
Він важкий і димний, з присмаком торфу та морської солі. 
Однак, якщо порівняти Bowmore з виробленими на острові 
Lagavulin і Laphroaig, воно все ж більш м'яке, менш 
торф'янисте та йодисте. Сьогодні Bowmore - одне з найбільш 
відомих і продаваних солодових віскі в світі. Якість напою 
відзначено безліччю нагород на різних міжнародних 
виставках, а в 1995 році на IWSC віскікурню назвали 
«Кращим виробником року».
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BOWMORE  12 YO

Аромат 
В ароматичному букеті уловлюються нотки морської солі, 
мокрого піску, лугових квітів, папороті та меду.

Смак 
Відчуваються торф'яні компоненти з яскраво вираженими 
нотками морської солі, водоростей та йоду.

Особливість 
Характер віскі, виробленого на Bowmore, типовий для Islay. 
Він важкий і димний, з присмаком торфу та морської солі. 
Однак, якщо порівняти Bowmore з виробленими на острові 
Lagavulin і Laphroaig, воно все ж більш м'яке, менш 
торф'янисте та йодисте. Сьогодні Bowmore - одне з найбільш 
відомих і продаваних солодових віскі в світі. Якість напою 
відзначено безліччю нагород на різних міжнародних 
виставках, а в 1995 році на IWSC віскікурню назвали 
«Кращим виробником року».

SAM’S WHISKY COLLECTION

 SCOTTISH ISLAY REGION SINGLE MALTS

73



TALISKER 10 YO

Аромат 
Солодкувато-димний.

Смак 
Дим, солод, морська сіль, перець. Протилежні, на перший 
погляд, характеристики утворюють основу цього складного і 
гармонійного віскі.

Особливість 
Talisker 10 Years Old - односолодове віскі з острова Скай, яке 
завоювало величезний успіх у шанувальників віскі з 
інтенсивним прибережним пряно-торф'янистим характером. 
Це віскі називають еталоном, яке завжди залишається 
красивим, динамічним і сміливим. "Таліскер" 10-річний є 
власником величезної кількості золотих, срібних і бронзових 
нагород усіх престижних міжнародних конкурсів віскі. За час 
свого існування віскікурня TALISKER часто змінювалася, але 
традиції процесу виробництва зберігаються незмінними до 
сьогодні. Про віскі TALISKER кажуть: «народжений морем».
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TALISKER STORM

Аромат
Виражений, свіжий, чистий, багатогранність якого поступово 
розкривається, немов прийдешня гроза. Солодкі морські 
відтінки прибрежної брусниці змінює аромат диму і 
солодової води, наприкінці – вибух гостроти.

Смак 
Зрілий та насичений, що потім набуває пікантності: свіжий 
солодкий смак поєднується з горіховою димністю, що 
підкреслює гострі нотки.

Особливість
Talisker Storm — односолодове віскі з нового релізу Talisker. 
Його смак — це результат змішання різновікових спиртів від 
Diageo, що зародилися й визріли на острові Скай у Шотландії. 
Для купажування ретельно відбираються особливо м'які 
спирти з омолоджених бочок і найсвіжіші ароматні спирти з 
удруге використовуваних бочок. 
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TALISKER PORT RUIGHE

Аромат 
Яскравий, добре збалансований, солодкий, з тонами диму, 
медового солоду і вершкового ірису, з тонкими відтінками 
кедрового дерева, м'яти, темного шоколаду та ванілі.

Смак 
Бездоганний, димний і солоний, з пряними нотами перцю, 
темних фруктів та спецій. Насичений фініш запам'ятовується як 
суха димність з легкими відтінками какао.

Особливість 
Шотландське односолодове віскі Talisker Port Ruighe - другий 
реліз бутильованого віскі без вказівки віку від віскікурні 
Talisker (після Talisker Storm). «Port Ruighe» - це гельська назва 
колись галасливого торгового порту на острові Скай. Віскі 
Talisker Port Ruighe піддається подвійний витримці: спочатку в 
американських і європейських бочках, потім в портових бочках 
з-під портвейну, що дозволяє об'єднати потужний морський 
характер Таліскер з соковитими солодкими нотами стиглих 
ягід для чудових контрастних смакових відчуттів.
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TALISKER 18

Аромат
Фруктовий яскраво виражений, сливовий, з цедрою апельсину, 
димними тонами з карамельними відтінками. 

Смак
Повнотілий виразний, чудово збалансований, солодкий на 
початку, потім з димними та смоляними відтінками, та пікантними 
нотками перцю чилі наприкінці.

Особливість
Talisker 18 – шотландське односолодове віскі з витримкою 18 
років, міцний і багатокомпонентний напій. Talisker 18 – завоював 
титул «Краще віскі 2007 року». Не дивно, що саме віскі Talisker з 
острова Скай підносив у своїх віршах Роберт Стівенсон, 
проголосивши його «королем усіх напоїв». Talisker – напій 
«народжений Морем».
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SCAPA «SKIREN» 40%

Аромат
Яскраво виражений, квітково-фруктовий з нотами свіжої 
груші, ананаса та цитрусів.

Смак
Шовковистий та достатньо солодкий з тонами медової дині, 
груші, лимонного щербету на тлі відтінків морської солі.

Особливість
Scapa - одна з найбільш північних дистилерій Шотландії, 
розташувалася на березі бухти Скапа на одному с островів 
Оркнейського архіпелагу.
Своїм унікальним соковито-олійно-солодкуватим та трохи 
солонуватим стилем, релізи Скапа зобов'язані у тому числі і 
перегінному кубу «Lomond». Його використовують на 
першому етапі дистиляції, до речі, це один з двох останніх 
кубів «Lomond» що діють в Шотландії.
«Skiren» походить від давньоскандинавського слова, що 
означає «сяюче, яскраве небо». Цей реліз в 2015 р. прийшов 
на заміну 16-літньої версії. Спирти були витримані в бочках 
з-під бурбону першого наливу.
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SCAPA «GLANSA» 40%

Аромат
Яскраво виражений, фруктово-пряний з нотами персика, ананаса 
та ванілі на тлі димного тону.

Смак
Шовковистий, достатньо солодкий та пряний з тонами зрілого 
персика, вершкової іриски та ванілі на тлі пікантного димного 
тону. 

Особливість
Одна з найбільш північних дистилерій Шотландії, розташувалася 
на березі бухти Скапа на одному с островів Оркнейського 
архіпелагу.
Своїм унікальним соковито-олійно-солодкуватим та трохи 
солонуватим стилем, релізи Скапа зобов'язані у тому числі і 
перегінному кубу «Lomond». Його використовують на першому 
етапі дистиляції, до речі, це один з двох останніх кубів «Lomond» 
що діють в Шотландії.
«Glansa» походить від давньоскандинавського слова, що означає 
«блискучі, грозові небеса». Цей реліз випущений в 2016 р. став 
сюрпризом для шанувальників Скапа і не тільки. Спирти 
витримані в американських дубових діжках, а унікальність надає 
довитримка в діжках з-під торф’яного віскі.
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HIGHLAND PARK 10 YO

Аромат 
Шкірка апельсина, кора китайської кориці, грушанка, ананас і 
червона смородина.

Смак 
Спочатку димний і ванільний, далі - кедровий та крем-брюле.

Особливість 
Highland Park - односолодове віскі з душею вікінга і 
незабутнім димно-медовим смаком, вироблене на 
легендарному острові Оркні. Особливий смак цього віскі 
досягається копченням солоду на торфі з верескових пусток 
Оркнейських островів і витримкою в бочках з-під хересу. 
Віскі від цієї віскікурні - це повнотілий смак, солодкуватий 
аромат солоду, меду і вереску, вражаючий післясмак. High-
land Park 10 YO наділений усіма основними 
характеристиками лінійки Highland Park, втілює димчастий і 
в той самий час солодкий смаковий профіль.
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HIGHLAND PARK 12 YO

Аромат 
Вересково-медова солодкість.

Смак 
Повнотіла димна солодкість, виражений солод.

Особливість 
Highland Park - односолодове віскі з душею вікінга і 
незабутнім димно-медовим смаком, вироблене на 
легендарному острові Оркні.
Особливий смак цього віскі досягається копченням солоду 
на торфі з верескових пусток Оркнейських островів і 
витримкою в бочках з-під хересу. Будь-яке віскі від цієї 
віскікурні - це повнотілий смак, солодкуватий аромат солоду, 
меду і вереску, довгий післясмак.

SAM’S WHISKY COLLECTION

SCOTTISH ISLANDS REGION SINGLE MALTS

81



HIGHLAND PARK 18 YO

Аромат 
Багатий витриманий аромат, ноти пряного диму, меду і дуба.

Смак 
Багатий насичений букет, мед і торф’яний димок.

Особливість 
Highland Park Viking Pride 18 – двічі назване кращим 
алкогольним напоєм в світі за версією експерта П.Пакульта. 
Highland Park Viking Pride (Гордість Вікінгів) має насичений 
збалансований смак, яким віскі зобов'язаний п'яти наріжним 
стовпам якості на дистилерії: власна солодильня, особливий 
сорт торфу, використання виключно хересних бочок для 
витримки спиртів, холодне визрівання та гармонізація напою 
в бочці від 6 до 12 місяців.
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SAM’S WHISKY COLLECTION

83

CAMPBELTOWN REGION SINGLE MALTS

 

Аромат 
З солодким ароматом карамелі, карамелізованих фруктів, 
тростинного цукру, яблук і персиків, поступово відтінки 
бурбона змінюються курною сухістю.

Смак 
Теплий, щільний, з характерною сухістю та м'ятними 
нотками. Післясмак глибокий та сухий.

Особливість 
Glen Scotia Double Cask був витриманий в бочках з-під 
бурбона першого наливу, потім був переміщений в бочки 
з-під хересу “Педро Хіменес”. В результаті був досягнутий 
дивовижний баланс спецій, морського бризу та ванілі, 
завдяки яким спирти Glen Scotia і відомі.
Glen Scotia одна з трьох діючих віксікурень в Кемпбелтаун і 
єдина активно випускає односолодове віскі, а також одна з 
найменших віскікурень Шотландії.

GLEN SCOTIA DOUBLE CASK



BUSHMILLS SINGLE MALT 10 YO

Аромат 
В букеті розвиваються нотки підсмажених горіхів, нуги, 
засушених нектаринів і квіткового меду.

Смак 
Тривалий смак з пряними нотками вологого зерна, цукерок з 
кеш’ю, груші.

Особливість 
Віскі потрійної дистиляції, яке витримується в бочках з-під 
бурбона і хереса. Три солоди, використані для цього віскі, 
вважаються найбільш цінними сортами. Віскікурня Бушміллс 
відкрита для туристів і є однією з найбільш відвідуваних 
визначних пам'яток північного узбережжя Ірландії. За рік 
віскікурню відвідують близько 110 тисяч осіб.

SAM’S WHISKY COLLECTION

IRISH SINGLE MALT WHISKEY

84



TULLAMORE D.E.W. 14 YO SINGLE MALT

Аромат 
Фруктовий з нотами тропіків та цитрусових, ваніль з нотками 
дуба.

Смак 
М'який солодовий смак з деревними нотами, що переходять 
в солодкуваті хересні відтінки з ледь помітними пряними 
нотами.

Особливість 
Солодове віскі витримане мінімум 14 років в бочках з-під 
бурбону. Додаткова витримка проходить в 4 різних типах 
старих бочок - з-під бурбону, хересних, в бочках з-під 
портвейну та Мадейри мінімум по 6 місяців. Перше 
Ірландське солодове віскі з фінішем в 4 різних бочках.
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TULLAMORE D.E.W. 18 YO SINGLE MALT

Аромат: 
Солодовий з нотами карамелізованих фруктів та деревних 
спецій.

Смак 
Оксамитовий з бісквітною солодкістю, яблучний пиріг з 
корицею та підсмаженим маршмелоу.

Особливість
Солодове віскі витримане мінімум 18 років в бочках з-під 
бурбону. Додаткова витримка проходить в 4 різних типах 
старих бочок - з-під бурбону, хересних, в бочках з-під 
портвейну та Мадейри мінімум по 6 місяців. Перше 
Ірландське солодове віскі з фінішем в 4 різних бочках. 
Володар нагороди за якість та золотої медалі на IWSC 2018.
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POWERS JOHN'S LANE 12 YO, 46%

Аромат 
Багатогранний: шкіра, тютюн, обвуглена деревина, темний 
шоколад та іриска.

Смак 
Насичений пряний зі спецiями, шлейфом ванілі, меду, сушеного 
абрикосу. 

Особливість 
Цей релiз традицiйного ірландського віскі отримав назву на честь  
першої назви віскікурні Powers – John’s Lane, що в перекладi 
означає «Квартал Джона», саме так звали сина засновника. 
Спирти були витримані в бочках з-під бурбона, та в невеликій 
кількості в бочках з іберійського дуба. Без застосування холодної 
фільтрації.
Чудовий супутник вечірніх роздумів. Хороша сигара лише 
підкреслить його найкращі якості. 
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GREEN SPOT
MITCHELL & SON 40%

Аромат 
Свіжого лляного масла та спецій з нотами садових фруктів і 
ячменю, оповитий нотами підсмаженої деревини.

Смак 
Повнотілий і пряний, ноти гвоздики в поєднанні з фруктовою 
солодкістю та тоном підсмаженого дуба.

Особливість 
Green Spot є традиційним ірландським віскі - Single Pot Still.
Cкладається зі спиртів, витриманих якнайменше 7-10 років в 
бочках з-пiд бурбона i в іспанських бочках з-під хересу 
Олоросо. Виробляється на віскікурні Midleton. Green Spot - 
старий бренд ірландського віскі, заснований Робертом 
Мітчеллом в 1897 році в розпал вікторіанського буму віскі. 
Один з декiлькох брендiв тих років, що дійшли до наших днів - 
Green Spot, раніше відомий як Pat. 
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YELLOW SPOT 12 YO
MITCHELL & SON 46%

Аромат 
Свіжого сіна, меленого чорного перцю, червоного солодкого 
перцю, мускатного горіха, гвоздичного масла і зеленого чаю. 
Солодкі ноти меду та персика.

Смак 
Медово-солодкий і пряний. З присмаком свіжої кави з вершками, 
молочного шоколаду та крем-брюле з червоними яблуками, 
оповитими підсмаженим дубом.

Особливість 
Yellow Spot 12 Years Old – традицiйне ірландське віскі, спирти 
якого витримані якнайменше 12 років. Використовуються 3 види 
бочок: з американського дуба з-під бурбона, іспанських з-під 
хересу Олоросо та з-під десертного вина Малага, де проходить 
довитримка. Без застосування холодної фільтрації.
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REDBREAST 12 YO, 40%

Аромат 
Комплексний i пряний з нотами фруктiв, сухофруктiв, горiхiв i 
підсмаженої деревини. 

Смак 
Насичений і комплексний, гармонійний баланс прянощів, фруктів, 
хересу.

Особливість 
Redbreast – один з найбільш титулованих брендів серед 
традиційних ірландських віскі. Випускається на найбільшій 
дистилерії Ірландії - Midleton. Спирти проходять витримку 
виключно в іспанських бочках з-під хересу Олоросо, що надає 
вicкi унiкальний смак i аромат.
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REDBREAST 12 YO
CASK STRENGTH

Аромат
Фруктовий вибух, наповнений інжиром, фініками, родзинками, а 
також свіжими фруктовими нотами. Ванільно-пряні відтінки 
переплітаються з тонами обпаленого дуба.

Смак
Глибокий і насичений смак з нотами сухофруктів. Цитрусовий, 
маслянистий і пряний. Ванільна солодкість подекуди переходить 
в тони обпаленого дуба з ячмінними нотками наприкінці. 
Неймовірно довгий післясмак.

Особливість
Спробуйте знайти такого ж ірландця з подібною кондицією – ці 
пошуки приведуть вас тільки до нього. Витриманий виключно в 
бочках з-під хересу Oloroso, перед розливом в пляшки – не 
редукується водою, тому містить великий відсоток алкоголю, що 
дозволяє аромату та смаку бути такими концентрованими та 
незабутніми. Без застосування холодної фільтрації. Відсоток 
спирту в залежності від партії може відрізнятись. 
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REDBREAST 15 YO, 46%

Аромат
Насичений і розкішний, зі складним збалансованим поєднанням 
ягід, фруктів, вершків і ароматичних масел.

Смак
Повнотілий і завершений, вершково-фруктовий в поєднанні з 
прянощами та нотами обпаленого дуба. Тривалий і витончений 
післясмак.

Особливість
Виділяється на тлі всієї родини комбінацією спиртів, що витримані 
щонайменше 15 років у двох типах бочок: з-під хересу Oloroso та 
бурбона. Без застосування холодної фільтрації.
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REDBREAST  21 YO, 46%

Аромат 
Дивовижний, поєднує фрукти, горіхи, сухофрукти та прянощi.

Смак 
Повнотілий і ванільний, з нотами підсмаженого дуба, хересу, 
спецій, а соковиті фрукти вінчають кремовий післясмак. 

Особливість 
Представник хересного стилю традицiйного ірландського віскі 
Redbreast. Тривалий процес витримки виключно в іспанських 
бочках з-під хересу Олоросо виводить його на новий рiвень 
глибини аромату та смаку. Без застосування холодної фільтрації. 
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NIKKA YOICHI 

Аромат 
Ароматичний букет віскі починається з атаки фруктових тонів, 
ноток стиглих персиків, які доповнені нюансами дубової деревини, 
теплих спецій, кориці та торфу.

Смак 
Смак віскі живий і свіжий, трохи гострий, з приємними горіховими 
тонами та торф’яними нюансами. Фінал напою дуже відкритий, 
злегка солонуватий, з відтінками дубової деревини.

Особливість 
Yoichi - високоякісний односолодовий віскі від японської компанії 
Ніккі. Цей напій характеризується фруктовим ароматом з 
відтінками спецій, дубової деревини та торф’яними нотками. В 
живому та свіжому смаку відчутні відтінки горіхів, торфу, дубової 
деревини та легка солонуватість. 
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NIKKA YOICHI 

Аромат 
Ароматичний букет віскі починається з атаки фруктових тонів, 
ноток стиглих персиків, які доповнені нюансами дубової деревини, 
теплих спецій, кориці та торфу.

Смак 
Смак віскі живий і свіжий, трохи гострий, з приємними горіховими 
тонами та торф’яними нюансами. Фінал напою дуже відкритий, 
злегка солонуватий, з відтінками дубової деревини.

Особливість 
Yoichi - високоякісне односолодове віскі від японської компанії 
Ніккі. Цей напій характеризується фруктовим ароматом з 
відтінками спецій, дубової деревини та торф’яними нотками. В 
живому та свіжому смаку відчутні відтінки горіхів, торфу, дубової 
деревини та легка солонуватість. 

JAPANESE SINGLE MALT WHISKY



NIKKA MIYAGIKYO

Аромат 
Ароматичний букет віскі рясніє інтенсивними фруктовими нотами, 
тонами квітів (гіацинт, нарцис) і цитрусових цукатів, які доповнені 
нюансами солоду, тютюну, спецій, шкіри і бджолиного воску.

Смак 
Смак віскі рівний  і легкий, з тонами стиглих фруктів (слива, 
груша) і какао, а також нюансами мигдалю, кеш’ю та свіжої м'яти. 
Післясмак тривалий і сухий з відтінками манго, квітів і 
підсмажених горіхів.

Особливість
Miyagikyo - односолодове віскі, виготовлене на віскікурні
Miyagikyo і витримане в дубових бочках. 
Віскікурня Miyagikyo знаходиться на острові Хонсю, який  
досліджували протягом трьох років, аби той ідеально підходив 
для приготування і витримки. Зовнішнє середовище нагадує саме 
серце Шотландії, а величезна кількість вишневих дерев дає 
зрозуміти, що ви перебуваєте за тисячі миль від нагір'я. Солод для 
приготування віскі імпортують з Шотландії та Австралії. 
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BULLEIT 

Аромат 
Вершкова ваніль, терпкі спеції і вершкове праліне.

Смак 
Тонкі та шовковисті ноти переростають у  смак медового зерна, 
ванілі та праліне. Тривалий післясмак багатий тонами фруктової 
карамелі та перцю.

Особливість 
Пристрасть п'яти поколінь спонукала на відтворення сімейного 
рецепта, за яким протягом 175 років виготовлявся бурбон 
BULLEIT. Цей сімейний секрет дозволив перетворити BULLEIT в 
одну з найбільш швидкозростаючих компаній з виробництва 
крафтового бурбона.
BULLEIT BOURBON закупорюється справжньою коркової кришкою 
і розливається в унікальні пляшки, схожі на медичні склянки часів 
громадянської війни, в яких перевозили бурбон в кінці 19 століття.
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BULLEIT RYE
Аромат
Насичений аромат вишні, ванілі та запашного тютюну з легкою 
перчинкою та сухістю шкіряного виробу. 

Смак 
Спеції на першому дотику, вишня, апельсинова кірка, стиглі 
персики та вишнева гірчинка. На фініші легкий напівтон диму, з 
пахучим перцем та натяком на солодку карамель.

Особливість
Якщо коли-небудь ви не могли підібрати слів до розкішного 
бурбону - то це саме той випадок! Напій створений на прохання 
американської асоціації барменів. 95% жита та 5% кукурудзи. 
Ідеальний в чистому вигляді та невимовно смачний в коктейлях. 
Подвійне золото на фестивалі San Francisco Spirit Awards в 2013 
році.
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BULLEIT 10

Аромат 
Курага, ваніль, спеції.

Смак 
Спочатку відчувається пряний смак спецій, присутня легка нота 
таніну, на фініші приємна ванільна солодкість з перцевою ноткою.

Особливість 
Преміальний «віковий» бурбон з'явився завдяки наполегливій 
праці і традиціям родини BULLEIT в 2013 році. Він складається так 
само, як і BULLEIT Bourbon, на 2/3 з кукурудзи та на 1/3 з жита. 
Завдяки тривалій витримці в новій бочці з американського дуба 
має широкий спектр в ароматі та смаку.
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WOODFORD RESERVE

Аромат 
Елегантний, насичений вершковими нотами, ванілі, карамелі, 
темних фруктів, кориці та чорного перцю. 

Смак 
Насичений прянощами, ванільною карамеллю, стиглими 
фруктами з відтінком м'яти. Дивовижно довгий і витончений 
післясмак зі свіжими нотами прянощів і перцю.

Особливість 
Унікальність цього бурбону полягає в тому, що в зерновому 
купажі (mash-bill) найвищий вміст жита з усієї індустрії бурбонів. 
Woodford Reserve проходить потрійну дистиляцію в шотландських 
перегінних кубах, що дуже нетипово для бурбонів, і це також 
відбивається на смаку та ароматі віскі. Витримка віскі в бочках 
проходить в кам'яних будівлях, а не дерев'яних, що уповільнює 
процес дозрівання, роблячи аромат ще складнішим і багатшим. 
Woodford Reserve випускається маленькими партіями та 
розливається із зазначенням номера партії та номера пляшки на 
етикетці, і міцністю 43,2%. На сьогоднішній момент Woodford 
Reserve найстаріше виробництво бурбонів в США.
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WOODFORD RESERVE RYE 

Аромат 
Пряний із виразними нотами жита, чорного перцю, кедрового 
дерева та кориці з солодкістю марципана. Відчутні легкі відтінки 
персика, яблука й мигдалю.

Смак 
Поєднання гвоздики, жита, м’яти, чорної патоки та меду з 
відтінками яблука й солоду, тривалий післясмак із солодкуватими 
прянощами.

Особливість 
Це представник більш традиційного кентукійського житнього 
віскі. Відсоток жита в зерновому купажі (mash-bill) складає 53%, 
що відповідає класичному стандарту, який використовувався до 
часів Сухого Закону, таким чином віддаючи пошану джерелам 
походження житніх віскі. Завдяки цьому бурбон має виражені 
ноти прянощів та тютюну, обрамлені ароматами різноманітних 
фруктів, квітів та солодощів, що забезпечує приємну округлість та 
баланс смаку.
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Аромат
Свіжі фрукти, ваніль.

Смак
Ноти свіжих фруктів та дуба.

Особливість
Jim Beam – бренд бурбона, який найбільше продається в світі. 
Напій відповідає усім умовам, які вимагають від справжнього 
бурбона: виготовляється в штаті Кентуккі, сировиною служить 
переважно кукурудза (51%), витримується мінімум 4 роки в 
обпалених бочках з американського дуба, що надає відчутний 
карамельний присмак.
Величезну роль відіграє і якість використовуваної джерельної 
води, яка проходить природну фільтрацію, так як дистилерія 
розташована на вапняковому шарі. Інші секретні інгредієнти 
успіху бренду: рецепт купажу зерна засновника Джейкоба Біма, 
що передається у спадок, особливий штам дріжджів та абсолютна 
відданість своїй справі.

JIM BEAM WHITE
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JIM BEAM DOUBLE OAK

Аромат 
Ваніль, кава, лісовий горіх, мускат, гіркий шоколад.

Смак 
Делікатний, пряний, з неймовірно тривалим післясмаком.

Особливість 
Головна особливість бурбона Jim Beam Double Оак - інноваційний 
метод витримки. Після витримки спиртів в новій обвугленій бочці 
з американського дуба протягом 4-х років, бурбон переміщують в 
нові бочки на додаткову витримку. Період другої витримки не 
регламентується, і залежить від погодних умов в Кентуккі. 
Тривалість другої витримки коливається від декількох місяців до 
року, і тільки коли бурбон знаходить баланс насиченого смаку та 
неповторного аромату, майстер купажу приймає рішення про 
розлив у пляшки.
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MAKER'S MARK KENTUCKY 

Аромат 
З нотами екзотичних фруктів і відтінками дуба.

Смак 
Має багатий, маслянистий і одночасно дуже ніжний смак з 
медовими тонами. Сухуватий післясмак з дубовими нотками.

Особливість 
«Maker's Mark» - єдина віскікурня на території США, яка внесена в 
реєстр пам'яток Національного значення Америки. «Maker's 
Mark» - супер-преміальний бурбон, що випускається обмеженим 
тиражем з 1958 року. Людину, якій ми зобов'язані появою одного 
з найвідоміших бурбонів в світі, звати Білл Семюелс. В 1953 році 
він спалив сімейний рецепт приготування бурбона, який 
виробляла його сім'я протягом шести поколінь, і взявся за 
створення свого, абсолютно нового бурбона, який пізніше 
отримав назву «Maker's Mark». Бренд «Maker's Mark» зробив свій 
внесок  в загальну історію алкогольних напоїв, створивши 
категорію бурбона «Super Premium», якої раніше просто не було. 
Сьогодні «Maker's Mark» є лідером ринку в цій категорії.
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WILD TURKEY 101

Аромат 
Багатий, м'який, глибокий аромат бурбона рясніє тонами 
ванілі і дуба, доповненими відтінками апельсина і 
карамельними півтонами.

Смак 
Яскравий, потужний, гармонійний смак бурбона наповнений 
відтінками ванілі, меду, карамелі, тютюну і тростинного 
цукру. Тривалий післясмак, в якому відчутня легка 
солодкість і гіркі ноти тютюну.

Особливість 
Цей культовий бурбон з високим вмістом жита 
витримується не менше 5 років в бочках з американського 
білого дуба з найвищим ступенем випалу для додання 
унікального характеру і незрівнянного смаку.
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WILD TURKEY RARE BREED

Аромат 
Весняних квітів з нотками чорного перцю і мигдалю

Смак 
Яскравий і напористий з легким смаком апельсинів, м'яти і 
тонами тютюну

Особливість 
Бурбон бочкової міцності. Спирт не розбавлений водою, 
зберігає всі смакові якості і аромат. №1 Бурбон бочкової 
витримки з продажу в США. Бленд 6, 8 і 12-літніх спиртів. 
Рекомендується охолоджувати в холодильнику і вживати без 
льоду, щоб не спотворювати смак і аромат.
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THE WILD GEESE
SINGLE MALT IRISH WHISKEY

Аромат: 
Чистий та витончений. Нотки дуба змінюються стиглими 
літніми ягодами наприкінці.

Смак 
Віскі з чудовим балансом, м'яким смаком та чудовою 
консистенцією. Смак насичений, пряний, солодовий, далі 
розкривається нотами дуба та різдвяної випічки. Має довгий 
та приємний післясмак з нотами кураги, марципану та 
кориці. 

Особливість
Ірландське віскі The Wild Geese Single Malt Irish Whiskey 
виготовлюється з використанням спеціальної уповільненої 
подвійної дистиляції, тому це більш чистий та збагачений 
дистилят. Це віскі витримується в бочках з білого дуба з-під 
бурбона першого наповнення. Віскі має збалансований смак, 
в якому домінують нотки фруктів та зерна, що поступово 
змінюються на відтінки меду та цитрусових. Такий складний 
смак – візитна картка одного з найкращих брендів 
ірландського віскі, який був тричі номінований як The Best 
Irish Whiskey у світі в категорії Non-Age Statement! 
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POWERS GOLD LABEL

Аромат 
Масло гвоздики, кориці й білого перцю в балансі з червоними 
яблуками й спілими грушами на фоні обвугленого дуба

Смак 
Відтінки кориці й зеленого перцю змінюють нотки мускатного 
горіху у поєднанні з фруктами, ваніллю, та в завершенні медовий 
післясмак. 

Особливість 
Віскі P1OWERS Gold Label витримується у спеціально відібраних 
американських бочках з-під бурбона, в яких віскі набуває пряного 
й сміливого характеру.
Потім Pot Still змішується із зерновим віскі вищого сорту з 
тривалою витримкою, в результаті чого народжується ароматне 
та збалансоване віскі. 
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POWERS THREE SWALLOW

Аромат 
Ніжні трави змінюються зеленим бананом та грейпфрутом, а 
горіховий відтінок марципана відображає деревні ноти.

Смак 
Початковий смак ячменю (хліба) супроводжується нотами 
зеленого яблука і цитрусових. Трави і прянощі доповнюються 
нотками кедра та закінчуються хрумким хлібним післясмаком.

Особливість 
POWERS Three Swallow витримується в американських бочках 
з-під бурбону, що додає сильного деревного характеру напою. 
Поєднання цього віскі з невеликою частиною спиртів, витриманих 
у хересних бочках, дає POWERS Three Swallow сміливий та 
вишуканий післясмак.

SAM’S WHISKY COLLECTION

IRISH SINGLE POT STILL WHISKEY

87


