
19199999

LIKIER
Krupnik Słony
Karmel
0,5 l | 16%
1 L = 39,98

LIKIER
Krupnik ŚliwkA
21,99
0,5 l | 30%
1 L = 41,98
Dostępne również: 
0,2 l - 12,99 
0,1 l -   6,99

20209999

ODKRYJ 
SMAKI
WIOSNYOferta ważna od 2 do 7 maja 2022 r.



William Peel Blended Scotch Whisky to jedna 
z największych szkockich marek whisky na 
świecie, wielokrotnie doceniana za swoją 
jakość na międzynarodowych konkursach. 
Jest kompozycją najlepszych whisky  
zbożowych i słodowych pochodzących 
z regionów Speyside i Highlands w Szkocji. 
Dzięki umiejętnie dobranym proporcjom 
obu rodzajów whisky dojrzewających 
co najmniej 3 lata w dębowych beczkach, 
William Peel nabiera bursztynowego 
koloru oraz owocowych nut smakowych, 
wzbogaconych delikatnie wyczuwalnymi 
akcentami drewna i słodyczy.

Impress to wiodąca marka w kategorii gotowych 
napojów alkoholowych. Lekko gazowany, 
o bogatym pełnym smaku drink, który 
nie tylko orzeźwia, ale i doskonale smakuje. 
Świetnie sprawdzi się podczas wszelkiej 
aktywności poza domem, jak np. pikniki, grille 
i weekendowe wyjazdy w gronie przyjaciół. 
Bogata oferta smaków sprawia, że każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie. Idealny do picia 
w czystej postaci lub w połączniu z innymi 
alkoholami, takimi jak wódka, gin lub rum.

1211219999

WHISKY
William Peel
124,99
2 l | 40%
1 l = 61,00

2L2L

446969

DRINK 
IMPRESS
kamikaze  
cranberry  
lime&limon
4,99
0,25 l | 4,4% 
1 l = 18,76



Glen Moray to jedna z najbardziej znanych 
szkockich whisky typu Single Malt 
pochodząca ze stolicy regionu Speyside 
– miasta Elgin. 120 letnia historia marki 
sięga roku 1897, kiedy to lokalny browar 
przekształcono w destylarnię, która stała 
się pionierem innowacyjnych metod 
dojrzewania whisky w różnych rodzajach 
beczek. Wersja Elgin Classic to lekka 
i łagodna whisky w 100% z jęczmienia, 
dojrzewająca średnio ok. 7 lat w beczkach 
po Bourbonie.

Gautier to prawdziwie mistrzowski koniak, 
którego najwyższa jakość odzwierciedla 
pasję, serce i zaangażowanie ludzi, 
którzy tworzą go od 1755 roku.  
Gautier to kompozycja szlachetnych 
destylatów z białych odmian winogron 
z rejonu Cognac. Starzony w ręcznie 
wyrabianych dębowych beczkach. 
W smaku wyjątkowo bogaty, elegancki
i owocowy. Spełni wymagania 
wszystkich tych, którzy doceniają 
autentyczność, dobre rzemiosło 
i pasję tworzenia.

1191199999

KONIAK
Gautier VSOP
Kartonik
134,99
0,7 l | 40%
1 l = 171,41

79799999
WHISKY
Glen Moray  
Single Malt
classic
84,99
0,7 l | 40% 
1 l = 114,27



Katalog jest dostępny wyłącznie na terenie stoiska monopolowego 
i przeznaczony dla osób pełnoletnich. Oferta handlowa zawiera towary 
w cenach promocyjnych jak i cenach standardowych oraz towary po raz pierwszy 
wprowadzone do sprzedaży. Market Dino nie odpowiada za błędy w druku 
i zmiany cen. Wygląd towarów może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

21219999

23239999

WÓDKA 
Sobieski
25,99
0,5 l | 40%
1 l = 47,98
Dostępne również: 
0,7 l - 30,99

WÓDKA 
Krupnik
24,49
0,5 l | 40%
1 l = 43,98
Dostępne również: 
0,7 l - 30,79 
0,2 l - 13,49



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

