KATALOG PRODUKTÓW
weselneprocenty.pl
NAVIGATOR Sp.z o.o. S.K
Ul. Staniewicka 5, Warszawa
Tel. +48 536 089 366 @: kamil@navigator-polska.com

Weselneprocenty.pl powstało z myślą o sprzedaży alkoholu i innych napojów w atrakcyjnych/hurtowych cenach klientom indywidualnym.
Zaopatrujemy naszych Klientów detalicznych w różnego rodzaju alkohol, napoje bezalkoholowe i energetyki na wesele, bądź inne imprezy okolicznościowe.
W naszej ofercie znajdują się wódki czołowych marek - zarówno drogie klasy premium jak i tańsze. Ponadto w ofercie posiadamy wina, szampany, whisky,
piwa i inne alkohole. Mamy szereg korzyści oraz promocji dla Państwa Młodych, którzy chcą zaopatrzyć się w alkohol na przyjęcie weselne. Mamy własny,
bardzo dobrze zaopatrzony magazyn oraz własny transport, dlatego też jesteśmy w stanie szybko dostarczyć towar. Posiadamy koncesje na sprzedaż
alkoholu detaliczną oraz hurtową.
Nasz atuty:
 Hurtowe ceny - Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów FMCG, dlatego oferujemy Państwu unikatowe promocje.
 Profesjonalne doradztwo - Znamy branżę i non stop monitorujemy rynek oraz trendy weselne. Jesteśmy w stanie doradzić przy wyborze wódki
weselnej i innego alkoholu na wesele. Dobieramy rodzaj oraz ilość alkoholu.
 Pewność i dostępność - Mamy własny, bardzo dobrze zaopatrzony magazyn oraz własny transport dlatego też jesteśmy w stanie szybko dostarczyć
towar. Właścicielem naszej marki jest firma Navigator z bogatą tradycją w handlu, odznaczona wieloma prestiżowymi nagrodami jak np. Diamenty
Forbesa, czy Gazele Biznesu.
 Możliwość zwrotu towaru
 Komplementarność usług - na specjalne życzenie możemy przygotować dla Państwa wraz z naszymi partnerami etykiety na butelki, winietki oraz
inną papeterię, w tym także drobne słodkie upominki lub gadżety – podziękowania dla gości. Wśród naszych partnerów znajdziecie Państwo plannera
imprez oraz sprawdzoną firmę z różnego rodzaju atrakcjami podczas przyjęcia jak np. anioły na szczudłach, pokaz fajerwerków, lot balonem,
symulatory jazdy na jednośladzie i wiele innych

Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualną wycenę biorąc pod uwagę rodzaj oraz ilość alkoholu.
Każdy Klient ma swojego opiekuna. Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Kamil Konarzewski
kamil@navigator-polska.com
+48 536 089 366

Katalog produktów_2020 Zamówienia: kamil@navigator-polska.com

Kategoria: Wódka
Absolut 0,5l

Amundsen 0,5l

Każda kropla tej wódki jest produkowana w Ahus w
południowej Szwecji, przy użyciu najwyższej jakości składników
występujących w regionie: krystalicznie czystej wody oraz
pszenicy ozimej, która nadaje trunkowi charakterystyczny,
ziarnisty smak. Przy produkcji Absolut Vodka stosowana jest
unikalna metoda destylacji, tak zwana destylacja ciągła,
opracowana w XIX wieku przez "Króla Wódki" - Larsa Olssona
Smitha. Pozwala ona uzyskać niepowtarzalną, delikatną
czystość wódki.

Amundsen to najwyższej klasy wódka, która powstała na bazie
krystalicznie czystej wody i starannie wyselekcjonowanych składników.
Swój lodowy charakter, nieskazitelną czystość i wyjątkowo łagodny
smak zawdzięcza naturalnemu pochodzeniu oraz unikalnej tradycji
produkowania. Wódka powinna być podawana schłodzona do
temperatury 0 stopni Celsjusza, wtedy odsłania swój niepowtarzalny
delikatny smak. Jest on efektem połączenia unikalnych składników,
krystalicznie czystej wody oraz powolnego procesu rektyfikacji. Butelka
swoim wyglądem przypomina bryłę lodowca.

Biały Bocian 0,5l

Bjorn Biały 0,5l

Biały Bocian. Należy do wódek klasy premium. Przede
wszystkim powstaje z polskich zbóż, z regionu wielkopolskiego.
Ponadto cechuje się delikatnym smakiem. Wódka posiada
certyfikat Gluten Free.

Wódkę czystą Björn wyróżnia innowacyjne opakowanie: gładkie,
matowe, inspirowane wyglądem run ciosanych w kamieniu. Butelka
doskonale komunikuje wyjątkową moc trunku i jego męskość. Wódka
dostępna w dwóch wersjach, czarnej oraz matowo-białej. Receptura
wódki oparta jest na spirytusie powstającym w unikalnej w Europie
technologii, która pozwala na osiągnięcie kryształowo czystego i
mocnego alkoholu.
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Bols Platinum 0,5l

Baczewski 0,5l

Czysta wódka produkowana z wykorzystaniem nowatorskich
metod - w procesie rektyfikacji wykorzystuje się unikatową
hydroselekcję, pozwalającą uzyskać spirytus o charakterze
neutralnego, poddawanego następnie wielokrotnej filtracji i
uszlachetnianiu, sam zaś spirytus jest wytwarzany u
producentów spełniających wysokie wymagania technologiczne
- pod stałą kontrolą i nadzorem jakości firmy Bols.

Wspaniała ziemniaczana wódka poddana tylko minimalnej obróbce. Jej
smak niesie delikatne nuty kwiatowe i warzywną słodycz oraz lekki
pieprzowy posmak.

Belvedere 0,5l

Chopin Rye 0,5l

Belvedere tworzona jest według technologii wypracowanej w
Polmosie Żyrardów z najwyższej jakości spirytusu
produkowanego ze starannie wyselekcjonowanego polskiego
żyta. Wytworzony spirytus poddawany jest aż czterokrotnemu
procesowi destylacji, dzięki temu Belvedere ma delikatnie
waniliowy aromat, a w smaku wyczuwa się subtelną nutę żyta.
Potwierdzeniem wartości wódki Belvedere jest ogromny sukces
na najbardziej wymagających z rynków: w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie jest najlepiej
sprzedającą się wódką luksusową.

Precyzyjnie dobierane żyto z Podlasia oraz kryształowo czysta woda
nadają zbożowej wódce Chopin niespotykanie szlachetny charakter. Jej
dystyngowane wzornictwo oraz wykwintny smak i aromat cieszą się
uznaniem nabywców od 1993 roku. Podążając za stale zmieniającymi
się trendami, Chopin zmienił wizerunek, lecz esencja marki pozostaje
nietknięta.

Finlandia 0,5l

Krupnik 0,5

Składnikiem trunku jest najwyższej jakości sześciorzędowy
jęczmień dojrzewający latem w Słońcu Północy, które świeci
nieustannie przez długie tygodnie. Ponadto wódka tworzona
jest na bazie źródlanej, polodowcowej wody, która przepływa
przez morenę polodowcową, czyli naturalny filtr powstały
około 10 000 lat temu. Efektem finalnym jest znakomita i
doskonale czysta wódka o neutralnym smaku i aromacie.

Czysta wódka produkowana w Polsce z najwyższej jakości zbóż i
krystalicznie czystej źródlanej wody.
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Luksusowa 0,5l

Ostoya 0,5l

Luksusowa to wódka, która produkowana jest od 1928
roku. Unikalna receptura Luksusowej opiera się na dwóch
kluczowych elementach - wysokiej jakości spirytusie
ziemniaczanym oraz najczystszej wodzie, pochodzącej ze studni
głębinowych.

Niezwykle łagodna Polska Wódka, która swój smak zawdzięcza
najlepszej jakości pszenicy pochodzącej z pełnych słońca bieszczadzkich
pól. Charakteryzuje się aksamitną słodyczą z nutami miodu i karmelu,
zwieńczoną przyjemnie rozgrzewającym finiszem. Ostoya Vodka może
poszczycić się prestiżowym oznaczeniem geograficznym „Polska
Wódka”, które gwarantuje polskie pochodzenie składników, rodzimą
produkcję i tradycyjną jakość.

Ogiński 0,5l

Mickiewicz 0,5l

Ogiński Vodka to wybitnie czysta wódka tworzona w rytm
zasad perfect composition. Zgodnie z jej regułami, dobieramy
każde ziarno kukurydzy tak, by dały najwyższej jakości spirytus,
który harmonijnie łączy się z krystalicznie czystą wodą. To
mistrzowskie zestawienie uzyskane w procesie wielostopniowej
filtracji zyskuje unikalny, neutralny smak i wymiar wyjątkowego
trunku.

Polska wódka klasy premium. Powstała na bazie spirytusu najwyższej
jakości i krystalicznie czystej wody. Wielokrotnie destylowana, swój
smak zawdzięcza najwyższej jakości składnikom i wielostopniowej
filtracji węglem. Ponadto charakteryzuje się delikatnością spożycia.

Norvegia 0,5l

Nemiroff 0,5l Original

Wyjątkowa wódka, produkowana w Norwegii z najwyższą
starannością i pieczołowitością. Doskonała kompozycja
składników sprawia, że jest ekstremalnie czysta - tworzona na
bazie krystalicznej wody z lodowca Folgefonna oraz
uprawianych ekologicznie ziemniaków Trondelag, które
sprawiają, że ma ona oryginalny, delikatny smak. Trunek
poddawany jest procesowi pięciokrotnej destylacji.

Znana na całym świecie wysokiej jakości ukraińska wódka.
Produkowana jest w tradycyjny sposób z najlepszych ziaren pszenicy.
Charakteryzuje się zdecydowanym i wyrazistym smakiem z
wyczuwalnymi nutami kminku i miodu.
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Palace 0,5l

Pan Tadeusz 0,5L

Wódka powstała na bazie spirytusu ziemniaczanego,
produkowana przez Polmos Białystok.
Inspiracją do jej powstania był siedemnastowieczny Pałac
Branickich w Białymstoku, nazywany "Wersalem Północy".
Palace Vodka charakteryzuje się delikatnym smakiem, który
doceniony został w polskich i międzynarodowych konkursach
wyrobów spirytusowych, np. Monde Selection lub International
Wine and Spirits Competiton.

Pan Tadeusz to wódka silnie kojarzona ze szlachecką tradycją.
Tworzona według wieloletniej receptury, na bazie specjalnie
wyselekcjonowanych ziaren żyta i pszenicy oraz krystalicznie czystej
wody. Premiera wódki miała miejsce równolegle z premierą filmu „Pan
Tadeusz”, dzięki czemu zyskała dodatkową popularność. Trunek
zamknięty jest w eleganckiej karafce, która podkreśla jego
wyjątkowość oraz prestiż.

Saska czysta 0,5l

Słowacki 0,5L

Delikatny trunek wytwarzany według tradycyjnej polskiej
receptury z najszlachetniejszych gatunków zbóż. Swój łagodny
smak zawdzięcza wielkiemu doświadczeniu mistrzów
gorzelnictwa oraz wykorzystaniu wyłącznie naturalnych
składników i krystalicznie czystej wody.

Wódka premium Juliusz Słowacki to efekt pracy najwyższej klasy
fachowców, którzy doglądają procesu produkcji na każdym jego etapie.
Swój niezwykle delikatny smak zawdzięcza siedmiokrotnej destylacji
spirytusu. Wysoka jakość składników oraz krystalicznie czysta woda
zapewnia jakość na najwyższym poziomie. Wódka nosząca nazwę
słynnego poety romantyzmu jest gwarancją udanego spotkania dla
wszystkich koneserów wyjątkowych trunków. To polskie dzieło
stworzone przez polskich twórców.

Smirnoff Black 0,5l

Stock Prestige 0,5l

Wódka wytwarzana ze spirytusu zbożowego najwyższej jakości.
Wódka Smirnoff Black powstaje w unikalnym procesie
czterokrotnej destylacji i jednokrotnej filtracji. Jest trzykrotnie
destylowana w stalowych kolumnach, a następnie podlega
destylacji w ponad 100-letnim miedzianym kotle
destylacyjnym, zgodnie z tradycyjną, rosyjską metodą. Dzięki
temu wódka Smirnoff Black uzyskuje niepowtarzalny smak i
aromat.

Jedna z najbardziej znanych polskich marek wódki. Doskonały łagodny
smak i najwyższe standardy jakości uzyskiwane są dzięki
sześciostopniowej destylacji i filtracji na zimno. Surowce, z których
robiona jest wódka Stock Prestige, przechodzą wieloetapowy proces
selekcji i kontroli.
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Sobieski 0,5l

Soplica Szlachetna 0,5l

Czysta wódka polska, która wytwarzana jest przede wszystkim
na bazie spirytusu zbożowego. Ponadto nieprzerwanie
produkowana od 1998 roku. Wielokrotnie nagradzana na
polskich i międzynarodowych konkursach branżowych. Nazwa
nawiązuje do siedemnastowiecznego króla Polski Jana III
Sobieskiego.

Jedna z najstarszych wódek w Polsce, to połączenie tradycji i
nowoczesności. Wykonana jest z najwyższej klasy spirytusu
produkowanego z wielkopolskiego zboża. W trakcie procesu
technologicznego poddawana jest czterokrotnej aktywnej filtracji,
dzięki czemu ma delikatny smak i zapach. Zastosowanie unikalnych
metod oczyszczania spirytusu i zestawiania składników decyduje o jej
szczególnym charakterze i harmonijnej kompozycji smakowozapachowej.

Stumbras Pure 0,5l

Stumbras Centenary 0,5l

Topowa wódka litewska, jest filtrowana dwukrotnie dłużej niż
inne, po wolnym oczyszczeniu leżakuje kolejne trzy doby. W jej
skład wchodzi zbożowy rektyfikowany alkohol etylowy
najwyższej klasy Luks oraz starannie sześciokrotnie filtrowana
woda.

Wódka o nieskazitelnej czystości, przeźroczystości i walorach
smakowych, o wspaniałych cechach trunku decydują najwyższej
jakości składniki oraz proces czterokrotnego filtrowania alkoholu
metodą tradycyjną. W butelce umieszczony jest naturalny kłos zboża,
pochodzący z uprawy w gospodarstwie ekologicznym. Aby osiągnąć
czystość i łagodny smak, „Stumbras Vodka“ jest filtrowana aż
czterokrotnie.

Toruńska 0,5l

Uniejów Termal Vodka 0,5l

Tradycyjna wódka czysta, znana w kraju już w czasach
przedwojennych. Stworzona według sprawdzonej receptury na
bazie wysokiej jakości spirytusów zbożowych i krystalicznej
wody głębinowej z naszego ujęcia.

Pierwsza na świecie wódka, produkowana z najbardziej szlachetnego
spirytusu z dodatkiem wody geotermalnej. Wyjątkową jakość wódki
otrzymuje się z destylacji najlepszych polskich ziemniaków, z polskich
upraw.
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Wyborowa od Mistrza 0,5l

Wyborowa 0,5L

Wódka rzemieślnicza tworzona w jednej tylko gorzelni,
wyłącznie z żyta uprawianego lokalnie. Wyborowa od Mistrza
powstaje w rodzinnej gorzelni w Radziczu pod ścisłą kontrolą
mistrza gorzelniczego Łukarza Karmowskiego. Sposób jej
wyrobu odpowiada za szczególnie łagodny charakter alkoholu,
niezwykły wśród wódek żytnich.

Wódka wytwarzana na bazie żyta uprawianego na terenach
Wielkopolski. Ponadto połączenie kilkusetletnich polskich tradycji
gorzelniczych i nowoczesnych osiągnięć technologii sprawia, że
Wyborowa zyskała miano naszego narodowego dziedzictwa. Produkt
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na konkursach branżowych.

Żubrówka Biała 0,5L

Żubrówka Czarna 0,5l

Żubrówka Biała to krystalicznie czysta i łagodna propozycja
znanej na całym świecie marki Żubrówka. Trunek to co
najlepsze czerpie z Puszczy Białowiejskiej, powstaje wyłącznie
z naturalnych składników oraz w oparciu o najnowsze
technologie. Żubrówka Biała to wódka która łączy w sobie
polską tradycję i ceniony przez konsumentów łagodny smak.

Żubrówka Czarna to wysokiej klasy nowa odsłona dobrze znanej wódki.
Powstaje z najwyższej jakości polskiej pszenicy oraz wody pochodzącej
ze źródeł Puszczy Białowiejskiej. Wódka filtrowana jest przy użyciu
węgla drzewnego. Wyjątkowy trunek zamknięty jest w oryginalnej
butelce z czarnego, przezroczystego szkła

Żołądkowa Czysta de Lux 0,5l
Delikatna i łagodna wódka o neutralnym smaku, który
zawdzięcza sześciofazowej destylacji oraz zastosowaniu
naturalnych węglowych filtrów. Trunek został doceniony przez
konsumentów, czego dowodem jest wiele nagród, jakie zostały
przyznane Żołądkowej de Luxe za smak.
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Kategoria: Whisky
Ballantines 0,7

Chivas 0,7

Mieszana szkocka whisky, produkowana w
Dumbarton. Jedna z najlepszych szkockich whisky,
dojrzewająca w dębowych beczkach. Finest,
podstawowy produkt marki Ballantine's, jest znana
od niemal wieku. Jest to zbilansowana szkocka
whisky mieszana (blended), w której substratami
jest 50 rodzajów whisky słodowych ( single malt) i
zbożowych (grain). W smaku wyczuwalne są nuty
czekoladowe, owocowe oraz przyprawy.

Doskonała szkocka whisky typu blended, o subtelnym i pełnym aromacie.
Tworzona jest z pasją od ponad 200 lat z 40 rodzajów starannie
wyselekcjonowanych whisky słodowych i zbożowych, z których
najmłodsza leżakuje minimum 12 lat. Bursztynowa barwa pełna ciepła to
zaproszenie do nut ziół, skóry, miodu i owocujących sadów, smaku jabłek
skąpanych w miodzie, wanilii, orzechów i świeżego masła, na
podniebieniu wyraźnie krągłego, karmelowego. Finisz gładki, łagodny,
eteryczny

Grants 0,7

Jack Daniels 0,7

Szkocka whisky typu blended z gorzelni w Duffton.
Od 1957 r. sprzedawana w butelkach o
charakterystycznej, trójkątnej podstawie. Woń
trunku jest pełna słodkich nut- do białej czekolady
poprzez pomarańcze, chrupkie wafelki. toffi,
kumkwat, po odcienie miodowe i kokosowe. Na
podniebieniu miękka, o słodyczy przełamanej
nutami pieprzu. Finisz subtelnie dymny. Dla
wielbicieli mniej wytrawnej whisky.

Znana amerykańska whisky produkowana od 1866 roku. Każda jej kropla
jest filtrowana przez ponad 3-metrową warstwę klonowego węgla
drzewnego. Ten proces trwa około 10 dni i nadaje jej charakterystyczny
łagodny smak, który sprawia, że Jack Daniel's nie jest określany mianem
burbonu, lecz Tennessee Whiskey.
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Jim Beam 0,7
Najlepiej sprzedająca się na świecie whisky typu
bourbon, produkowana od 1795 roku. Zgodnie z
amerykańskim standardem dla Straight Bourbon
dojrzewa zawsze w nowych, świeżo wypalonych
dębowych beczkach przez okres czterech lat.
Produkowana na bazie mieszanki zbóż (w tym co
najmniej 51% kukurydzy) i wody, bez żadnych
dodatków smakowych czy koloryzujących.

William Peel 0,7
William Peel jest znakomitą szkocką whisky typu
blended, butelkowaną we Francji. Piękny,
bursztynowy kolor i bogate, pełne głębi aromaty
wprowadzą każdego w znakomity nastrój. Jedna z
ciekawszych i oryginalniejszych pozycji na rynku,
warta degustacji. Smak nie jest nachalny i z
pewnością zasmakuje każdemu.
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Johnnie Walker Red 0,7l oraz Johnnie Walker
Red 1l
Jedna z najpopularniejszych na świecie whisky mieszana marki Johnnie
Walker. Jej smak to efekt harmonijnego połączenia 35 składników:
zarówno whiskies słodowych (malt), jak i niesłodowanych (grain).
Podobnie jak w przypadku każdej whiky Johnnie Walker sercem Red
Label jest destylat z Cardhu - istniejącej od 1811 roku destylarni z regionu
Speyside, położonej niedaleko Archiestown. Uzupełniają go dodatki
dymnych whiskies z wyspy Islay i ognistych whiskies wyżynnych. Przed
zabutelkowaniem trunek dojrzewa minimum 3 lata. Jego nieco szorstki
smak nadaje ton wszystkim rodzajom drinków - od najprostszych, z
dodatkiem coli, po bardziej złożone i wyrafinowane.

Kategoria: alkohole kolorowe - Gin | Rum | Tequila
Aperol

Archers

Znany na całym świecie aperitif o
unikalnym słodko-gorzkim smaku. Ten
produkowany od 1919 roku trunek jest
połączeniem wyciągu z kilkunastu ziół,
gorzkiej pomarańczy, rabarbaru, lukrecji
oraz anyżu .Flagowym drinkiem jest
Aperol Spritz, składający się z Aperolu,
prosecco, wody gazowanej i plastra
pomarańczy.

Archers Peach Schnapps to trunek o
intensywnym, orzeźwiającym smaku brzoskwini.
Kompozycja najwyższej jakości alkoholu, aromatu
świeżych, soczystych brzoskwiń i cukru
trzcinowego, która zachwyca aż do ostatniej
kropli! Likier stanowi idealny składnik owocowych
drinków i koktajli.

Bacardi Rum

Baileys

Klarowny, przejrzysty biały rum o
niepowtarzalnym smaku i subtelnym
zapachu. Powstał z połączenia dwóch
całkowicie odmiennych destylatów:
dającego niezwykły charakter
Aguardiente i Redestilado, który
dostarcza mu klarowności. Bacardi
Superior jest oczyszczany przez unikalny
filtr z węgla drzewnego na każdym
kluczowym etapieprodukcji.

Bailey's to wyjątkowo smaczny i popularny likier
stworzony w 1974 roku w Irlandii. Wyrabiany na
bazie trzykrotnie destylowanej whiskey
pochodzącej z najstarszej irlandzkiej destylarniBushmills, z dodatkiem najwyższej jakości
śmietanki, wanilii oraz kakao. Dzięki swojemu
niepowtarzalnemu charakterowi zakwalifikował
się do czołówki najlepszych marek na świecie.
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Bols likiery

Cointreau

BOLS to najstarsza marka alkoholowa
na świecie – powstała w Amsterdamie.
Do produkcji tych likierów używa się
wyłącznie naturalnych składników –
ziół, przypraw oraz najlepszych owoców
z całego świata. Szeroka gama smaków
likierów BOLS w połączeniu z wódką i
fantazji dają nieskończone możliwości w
tworzeniu koktajli.

Cointreau to pomarańczowy likier. Unikalna
receptura powstaje w 100% z naturalnych
składników, a jej sekret to idealnie zbalansowane
połączenie skórek słodkich i gorzkich pomarańczy.
To znakomita kombinacja pomiędzy słodyczą a
wytrawnością, w połączeniu z 40% zawartością
alkoholu, stanowi o wyjątkowości trunku.
Cointreau może wchodzić między innymi w skład
popularnego drinka płonącego, a także sławnej
margarity oraz cosmopolitana.

Galeon

Gin lubuski

Galeon jest produkowany w przez
Polmos Bielsko-Biała i ma bardzo
wyrazisty smak. Rum posiada
charakterystyczną złocisto-słomkową
barwę i jest mocnym alkoholem,
jednakże Galeon jest nieco łagodniejszą
wersją klasycznego rumu.

Najwyższej jakości gin destylowany. 7-letni proces
starzenia z wykorzystaniem drewna dębu i
kasztana sprawiają, że nabiera on szczególnie
łagodnego charakteru. Lubuski Gin to doskonała
kompozycja typowej dla ginu nuty jałowca
wzbogaconej delikatnym, lekko wytrawnym
smakiem, pochodzącym z maceracji dębu i
kasztana, zharmonizowany słodką nutą
karmelu i soczystych owoców pestkowych. Gin
jest jednym z najchętniej wykorzystywanych
alkoholi do drinków

Jager

Kahlua

Jagermeister to jeden z
najpopularniejszych likierów ziołowokorzennych. Jego receptura powstała w
Niemczech i zawiera 56 odmian ziół,
korzeni i owoców m. in. tymianku,
rumianku, drzewa sandałowego,
szafranu, imbiru, rozmarynu czy
borówki. Otrzymywany jest w procesie
maceracji ziół w najwyższej jakości
spirytusie. W smaku subtelna słodycz
przeplata się z delikatną gorzką nutą,
wyjątkowy składnik ciekawych drinków

Kahlua jest słodkim likierem kawowym. Smak
wyraźnie odmienny od wszystkich likierów
kawowych. Jest jednym z najlepiej sprzedających
się likierów na świecie. Produkowana z ziaren
kawy Arabica, rosnących u podnóży gór Meksyku.
Esencja łączona jest następnie z importowanym
rumem, lekka domieszką spirytusu z trzciny
cukrowej i słodką powalającą swym smakiem
wanilią. Najczęściej ten wyjątkowy likier pije się z
mlekiem, wódką bądź po prostu w przeróżnego
rodzaju drinkach, którym to nadaje
niepowtarzalnego smaku.
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Malibu

Passoa

Malibu to przyrządzany na bazie
karaibskiego rumu likier kokosowy o
objętościowej zawartości alkoholu
21,0%. Malibu jest międzynarodową
marką dostępną w ponad 150 krajach
świata. W Polsce Malibu zajmuje
pozycję lidera w segmencie likierów
Premium. Subtelnie słodki i
orzeźwiający smak oraz zapach z
delikatną kokosowa nutą idealnie
komponuje się w owocowych
koktajlach.

Francuski likier o smaku owoców egzotycznych,
produkowany z soku owoców marakui.Jest to
świeży, egzotyczny i aromatyczny likier o niskiej
zawartości alkoholu, uzyskany z mieszanki
kwiatów i owoców tropikalnych. Passoa ma ciepły,
jasnoczerwony kolor i kwiecisty zapach, co
sprawia, że jest składnikiem wielu drinków.

Seagrams Gin

Martini Bianco

Amerykański gin uznawany za jeden z
najlepszych na świecie. Seagram's
zachwyca fantastycznie
zrównoważonym, delikatnym i zarazem
orzeźwiającym smakiem. Doskonale
sprawdza się jako dodatek do wielu
koktajli i drinków, których
ograniczeniem może być tylko
wyobraźnia barmana.

Martini Bianco to słodki, delikatny vermouth na
bazie białego włoskiego wina z dodatkiem ziół,
wanilii. To właśnie tworzy niesamowity smak i
aromat tego trunku. Martini, jedna z najbardziej
cenionych przez koneserów dobrych trunków
marek na świecie, od ponad 140 lat kojarzy się
z elegancją i prestiżem.

Olmeca Silver
Tequila produkowana z najwyższej
jakości błękitnych agaw. Unikalna
technologia podwójnej destylacji
sprawia, że Olmeca Blanco ma walory
arcydzieła. Butelkowana jest w ciągu
tygodnia od chwili zakończenia drugiej
destylacji - stąd jej niezwykła
przejrzystość.
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Kategoria: szampan/wina musujące
Wino Musujące Sowietskoje
Igristoje 0,7l
Musujący półsłodki napój winny w delikatnie
słomkowej barwie. Trunek charakteryzuje się
orzeźwiającym, lekko owocowym smakiem i
delikatnym aromatem.

Piccolo
Szampan bezalkoholowy marki Piccolo to
wręcz obowiązkowy produkt każdej dziecięcej
imprezy. Produkowany z wysokiej jakości
soków zagęszczonych. Szampan posiada
ponad 6,8% zawartości owoców w składzie.
Pozbawiony sztucznych konserwantów, dzięki
czemu bez obaw można podawać go
pociechom. Ten musujący napój, zamknięty
jest w butelce z drutowanym korkiem, przez
co przypomina szampany dla dorosłych.
Dostępny w czterech smakach -wiśniowym,
brzoskwiniowym, tropikalnym i
truskawkowym.
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Prosecco 0,7l
Na zielonych i żyznych przedgórzach Alp, w regionie Veneto
(Wenecja Euganejska) dojrzewa popularny szczep prosecco,
zwany również glera. To z nich wytwarza się najbardziej znane
i lubiane wino lekko musujące (frizzante) z północnowschodnich Włoch – Prosecco Amanti. Bąbelki w tym białym,
orzeźwiającym winie powstają w sposób całkowicie naturalny,
gdyż pochodzą z fermentacji samego płynu. Posiada mocno
owocowy smak gruszek, jabłek i brzoskwiń.

Kategoria: piwo 0,3l
Lech

Lech free

Lech Premium to jasne piwo typu lager.
Wyróżnia go harmonia smaku i
właściwego nagazowania, które nadają
mu znakomite właściwości orzeźwiające
zwłaszcza gdy jest mocno schłodzony.
Jest odpowiedni na każdą okazję

Lech Free 0,0% to bezalkoholowy lager, idealny
dla amatorów piwnej goryczki. Receptura 0,0%
alkoholu sprawia, że możesz cieszyć się jego
pełnym piwnym smakiem zawsze, gdy masz na to
ochotę.

Heineken

Żywiec

Heineken, w charakterystycznej zielonej
butelce, jest jedną z najsilniejszych
międzynarodowych marek piwa. Jest
sprzedawany na każdym kontynencie w
ponad 180 krajach świata. W Polsce
Heineken jest największą marką w
segmencie International Premium,
cenioną przez osoby szukające piwa
najwyższej jakości. Heineken to piwo
typu jasny lagier.

Piwo Żywiec powstaje wyłącznie z trzech
składników: słodu jęczmiennego, chmielu i
krystalicznie czystej, górskiej wody. Od zawsze
warzone w jednym miejscu na świecie —
Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu. Ikona marki,
tzw. tańcząca para, to jeden z najbardziej
rozpoznawalnych i zarazem najbardziej
wartościowych znaków firmowych na polskim
rynku.

Corona
Corona Extra to meksykańskie piwo
typu pilsner o lekko słodkim smaku i
odrobinie cytrusów. Nuty cytryny i
imbiru dopełniają smaku, zapewniając
wyraźny i mocny smak. Corona Extra
została po raz pierwszy wprowadzona w
Stanach Zjednoczonych w 1981 roku i
stała się najszybciej rozwijającym się
importowanym piwem w historii USA.
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Kategoria: napoje
Coca-Cola 1l, 2l
Coca-Cola Zero
1l, 2l Sprite 1l,
2l

Tonic Kinley 1l, 2l

Red Bull 0,25l

Tiger 0,25l

XL 0,25l

Black 0,25 l

Hortex sok jabłko 1l
Hortex sok pomarańcz 1l
Hortex sok czarna porzeczka 1l
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Zapraszamy do kontaktu
Pytania i zamówienia:
Kamil Konarzewski
M. +48 536 089 366
kamil@navigator-polska.com

NAVIGATOR Sp.z o.o. S.K.
Ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
NIP 5242840114
REGON 368336717
KRS 0000696170

www.weselneprocenty.pl
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