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Niniejsze zestawienie imprez tematycznych jest tylko przykładowe. Jesteśmy 
gotowi do rozmów prowadzących do uszczegółowienia niniejszych zestawień jak i 
do przygotowania nowych wariantów zgodnie z Państwa sugestiami.  
 
 
 
 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
 

Pick and Taste 
info@pickandtaste.pl
tel. 22 855-55-05 
 
 
 

 

mailto:info@pickandtaste.pl
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Imprezy tematyczne 

 
 

 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że poniższe zestawienie imprez tematycznych jest 

tylko przykładowe. Ma ono na celu podkreślić możliwość doboru odpowiedniego 
rodzaju alkoholu lub tytoniu do każdej imprezy oferowanej przez Państwa. 
Zaprezentowane przez nas przykłady mogą być dowolnie modyfikowane, tak aby 
jeszcze lepiej wkomponować się w charakter Państwa imprezy. 

 
Specjalizujemy się w whisky, winach oraz cygarach, ale prowadzimy 

degustacje z każdego rodzaju alkoholu oraz tytoniu. W swojej ofercie posiadamy 
szkolenia i degustacje na temat: 

 
Alkoholi mocnych - rumy, wódki klasy de luxe i smakowe, brandy, koniaki, 

giny, whisky oraz bourbony. 
Likierów słodkich - Bailey’s, Advocaat, Amarula, Kahlula, Pina Colada, 

Sheridan’s, Amaretto oraz Malibu. 
Likierów wytrawnych - Grand Marnier, Cointreau, Jagermaister, 

Goldwasser, Southern Comfort, Drambuie oraz Galliano. 
Nieznanych trunków – sambuca, grappa, cachaca, mezcal, tequila, absynt, 

calvados oraz armaniak. 
Szlachetnych trunków polskich – miody pitne, nalewki polskie oraz wódki 

starzone. 
 
Nie wyobrażamy sobie eventu, spotkania integracyjnego, miłego 

podsumowania konferencji czy seminarium bez relaksującej atmosfery, jaką 
zapewnia ekskluzywny alkohol i doskonałej jakości tytoń. Imprezy, na których 
podawana jest ciepła wódka, piwo i słodkie wina są w obecnych czasach 
rzadkością. Coraz więcej osób zainteresowanych jest sztuką degustacji, 
alkoholowym savoir vivrem oraz trunkami dotychczas nieznanymi. 

 
Podczas organizowanych przez nas degustacji uczestnicy otrzymują 

informację na temat wybranych trunków, ich barwnej historii oraz połączeń 
kulinarnych. Udzielimy również kilku wskazówek dotyczących wyboru trunku, 
smakując i wybierając ulubiony bukiet i charakter. 

 
Na Państwa życzenie możemy przedstawić dokładniejsze opisy 

proponowanych degustacji oraz produktów, aby potwierdzić, że są to oferty pełne, 
a zarazem ciekawe i oryginalne. Produkty te są starannie dobrane w taki sposób, 
aby zachować jak najlepszy stosunek ceny do najwyższej jakości.  

 
 

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa ofertę nawiązującą 
tematycznie do każdej imprezy 
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Moulin Rouge / Cancan 
 
 

Impreza kojarząca się z Francją ukazuje to, co w tym kraju najlepsze… wina 
oraz inne alkohole wysokoprocentowe. Francja znana jest z wieży Eiffla, 
znakomitej kuchni, ale przede wszystkim z ekskluzywnych alkoholi. Poniżej 
prezentujemy sugerowane przez na wina oraz trunki wysokoprocentowe. 

 
Sugerowane wina: 
 
 

 nazwa  barwa  rodzaj wina  pochodzenie  pojemność 

Louis Roederer Białe Musujące Francja 0,75 l. 

Jadot Macon Blanc Villages Białe Wytrawne Francja 0,75 l. 

Jadot Bourgogne Chadonnay Białe Wytrawne Francja 0,75 l. 

Chateau de Mercues Cahors Czerwone Wytrawne Francja 0,75 l. 

Guigal Gigondas Czerwone Wytrawne Francja 0,75 l. 

Domaine de Passeloup Czerwone Wytrawne Francja 0,75 l. 

Rivesaltes 1975 Czerwone Wytrawne Francja 0,75 l. 

 
 
Sugerowane alkohole: 
 

 
 nazwa  rodzaj alkoholu  pochodzenie  pojemność 

Armagnac Caussade Armagnac Francja 0,70 l. 

Calvados Michel Biron Calvados Francja 0,70 l. 

Cointreau Likier Francja 0,70 l. 

Poire Wiliams - z owocem gruszki Wódka Francja 0,70 l. 

Grey Goose Wódka Francja 0,70 l. 

Courvoisier VSOP Cognac Francja 0,70 l. 
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Wild Wild West / Prohibicja 
 
 

Impreza jednoznacznie kojarząca się z „Dzikim Zachodem” i bezkresną 
Ameryką Północną. Proponujemy trunek, który najbardziej utożsamiany jest z 
Amerykanami, a więc bourbonem oraz whisky. Amerykańska whisky kukurydziana 
porównana zostanie z irlandzką whiskey oraz szkocką single malt whisky. 

 

 nazwa  wiek  rodzaj  pochodzenie  pojemność 

Four Roses >4 Bourbon USA 0,70 l. 

Wild Turky 8 Bourbon USA 0,70 l. 

Blaton’s 10 Bourbon USA 0,70 l. 

Jameson 12 Whiskey Irlandia 0,70 l. 

Ardbeg 10 Whisky Szkocja 0,70 l. 

 

Disco Relax / Kurs tańca / Dyskoteka 
 

  
Sambuca, grappa, cachaca, mezcal, tequila, absynt, calvados czy armaniak 

to terminy często nieznane nawet samym barmanom. Chcemy zaznajomić 
Uczestników nie tylko z samymi nazwami, ale przede wszystkim ze smakami i 
aromatami tych rzadkich trunków.  
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Sambuca Sambuca 38% 0,70 l. 

Fiori di Vite Grappa 43% 0,70 l. 

Pitu Cachaca 40% 0,70 l. 

Lajita Mezcal 40% 0,70 l. 

Absinthine Absynt 50% 0,70 l. 

Jose Cuervo Especial Tequila 40% 0,70 l. 

Calvados - z owocem jabłka Calvados 40% 0,70 l. 

Armagnac de Vibrac Armagnac 40% 0,70 l. 

Pick and Taste                                  info@pickandtaste.pl 
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Havana Nights / Festa Brazylia / El dorado / Viva Latina 
 

Podczas tej „gorącej nocy” zaprezentujemy wszystkie egzotyczne trunki z 
ameryki środkowej i południowej. Będą to zarówno trunki nieznane takie jak 
mezcal czy cachaca, ale i takie rozpoznawalne marki jak Bacardi czy Kahlua. 
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Canario Cachaca 40% 0,70 l. 

Pitu Cachaca 40% 0,70 l. 

Jose Cuervo Especial Tequila 40% 0,70 l. 

Lajita Mezcal 40% 0,70 l. 

Havana Extra Aged Rum 43% 0,70 l. 

Bacardi 8 Anos Rum 40% 0,70 l. 

Kahluha Likier 40% 0,70 l. 

Italian Party / Bal wenecki 
 

Włochy nie tylko muszą być kojarzone ze znakomitymi trasami narciarskim, 
czy romantycznym klimatem Florencji oraz Wenecji. Włochy to naszym zdaniem 
przede wszystkim ekskluzywne alkohole. Chcielibyśmy uzupełnić Państwa wieczór 
najwyższej jakości winami, grappą oraz słodkimi likierami, które naszym zdaniem 
idealnie wkomponują się we włoski klimat imprezy.  
 
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Capanelle Chardonnay Wino - białe 13,5% 0,75 l. 

Rotari Wino - musujące 12% 0,75 l. 

Ocra Strozzi Wino - czerwone 13% 0,75 l. 

Grappa Fiori di Vite Grappa 43% 0,70 l. 

Grappa Bambi Grappa 40% 0,70 l. 

Amaretto Likier 27% 0,70 l. 

Galliano Likier 35% 0,70 l. 
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Błoto liny spaliny / Era kamienia łupanego / Spec z nas 
 

Trunki wybrane w poniższym zestawieniu dopasowane są do „surowej” 
atmosfery tej imprezy. Najprostszy rodzaj alkoholu - wódka w najbardziej 
ekskluzywnej formie – super i ultra premium oraz likiery, które zadowolą nawet 
najbardziej wymagające Panie z całą pewnością urozmaicą ten rodzaj eventu. 
 
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Belvedere Wódka 40% 0,70 l. 

Chopin Wódka 40% 0,70 l. 

Hevelius Wódka 43% 0,70 l. 

Stolichnaya Elite Wódka 40% 0,70 l. 

Advocaat Likier 20% 0,70 l. 

Benedictine Likier 40% 0,70 l. 

Mozart White Likier 35% 0,70 l. 

Flamenco Show  
 

Flamenco show to znakomity pomysł na „gorącą” imprezę. Proponujemy 
alkohole, które „podgrzeją” atmosferę i pozwolą poczuć się jak w Hiszpanii czy 
Brazylii. Znakomite rumy powinny znaleźć amatorów szczególnie wśród Pań, Mezcal 
to alkohol dla prawdziwych mężczyzn zaś calvados to propozycja dla osób 
szukających nowych, niezwykłych wrażeń, smakowych i aromatycznych.  

  
 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Malibu Caribbean Rum 40% 0,70 l. 

Bacardi Anejo Reserva Rum 40% 0,70 l. 

Parrot Bay Rum 43% 0,70 l. 

Beneva Mezcal 40% 0,70 l. 

Michel Biron Calvados 45% 0,70 l. 

Montarcy Calvados 43% 0,70 l. 
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Krasnoludki w krainie czarów 
 

Proponujemy Państwu podróż w krainę magicznych smaków likierów, absyntu 
oraz anyżówki. Niezwykła delikatność i słodycz takich alkoholi jak Bailey’s czy 
Sheridan’s, tworzy zaskakujące połączenie z trunkami takimi jak choćby absynt. 
Butelki pochodzące z dalekiej Afryki, zielonej Irlandii, gorących Włoch czy wreszcie 
pełnej tajemnic czeskiej Pragi. Połączenie smaków słodkich i wytrawnych pozwoli 
na znalezienie ulubionych smaków zarówno kobietom jak i mężczyznom.  
 
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Amarula Likier 17% 0,70 l. 

Bailey’s Likier 17% 0,70 l. 

Kahlua Likier 20% 0,70 l. 

Sheridan’s Likier 15% 1,00 l. 

Absinthine Absynt 40% 0,70 l. 

Sambuca Sambuca 43% 0,70 l. 

Impreza piracka 
 

Piracka impreza wymaga karaibskich alkoholi. Na statkach korsarzy 
spotykano głównie rum i whisky, ale po przybiciu do kei, piraci nie stronili również 
od tequili. Niezwykła mieszanka mocnych alkoholi w znakomity sposób ułatwi 
zrozumienie atmosfery panującej na pokładach szkunerów, fregat i w portowych 
tawernach. Różnorodność smaków pozwoli każdemu z uczestników znaleźć rodzaj 
alkoholu, który najbardziej mu odpowiada. 
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Capitan Morgan Black Rum 40% 0,70 l. 

Bacardi 8 Anos Rum 40% 0,70 l. 

Lajita Mazcal 43% 0,70 l. 

Old Pultney 12 Whisky 40% 0,70 l. 

Talisker 10 Whisky 45% 0,70 l. 

Bowmore 12 Whisky 43% 0,70 l. 
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                                                                                                    www.pickandtaste.pl 
 

 

 - 10 - 

W jedna noc do okoła świata  
 

Jest to jedna z ciekawszych imprez tematycznych przez nas organizowanych. 
Wybraliśmy dla Państwa tuzy swojego gatunku. Każdy produkt charakteryzuje 
się zupełnie odmiennymi aromatami, smakami oraz bukietem. Wybraliśmy dla 
Państwa to, co najlepsze z każdego kraju dzięki czemu Goście będą mieli szeroki 
wybór trunków dostosowanych do indywidualnych preferencji.  
 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Bombay Sapphire Gin 40% 0,70 l. 

Olmeca Anejo - Gold Tequila 40% 0,70 l. 

Bacardi Rum Black Rum 40% 0,70 l. 

Dalmore 12 Whisky 43% 0,70 l. 

Cardenal Mendoza Brandy 40% 0,70 l. 

Sheridans Likier 40% 0,70 l. 

Nalewka z rokitnika Nalewka 35% 0,70 l. 

Bad Boys / Impreza więzienna 
 

Mocne trunki o wyrazistym charakterze. Wybraliśmy dla Państwa trzy 
doskonałej jakości wódki, dwa wyśmienite bourbony i dwa niezwykle ciekawe 
likiery o niespotykanym smaku. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość 
wyboru pomiędzy smakami delikatniejszymi i owocowymi, a bardzo wytrawnymi.  

 
 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Belvedere Pomarańczowa Wódka 40% 0,70 l. 

Level Wódka 40% 0,70 l. 

Jim Beam Black Bourbon 40% 0,70 l. 

Jack Daniels Gentelman Jack Bourbon 43% 0,70 l. 

Becherowka Wódka 38% 0,70 l. 

Southern Comfort Likier 43% 0,70 l. 

Unicum Likier 40% 0,70 l. 
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Biesiada rycerska 
 

Charakter imprezy rycerskiej najlepiej podkreślić mogą alkohole, które 
szczególną popularnością cieszyły się w czasach średniowiecza. Miody pitne i 
nalewki to najlepszy przykład na to, że Polska to nie tylko kraj znany z wódki i 
wina owocowego. Oryginalny smak i niepowtarzalny charakter każdego z alkoholi 
połączony z pasją twórcy zapewniają niezwykłą przyjemność oraz liczne 
niespodzianki smakowe. Miody podawane są w specjalnych kamionkowych 
butelkach, nalewki zaś w tradycyjnych karafkach.  

 

 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Jabłkowy Dwójniak Miód 18% 0,75 l. 

Maliniak Dwójniak Miód 16% 0,75 l. 

Gronowy Półtorak Miód 18% 0,75 l. 

Pomarańczowo-kawowa Nalewka 35% 0,375 l. 

Wiśniowa miodowa Nalewka 35% 0,375 l. 

Rokitnik Nalewka 35% 0,70 l. 

Kolonialna Nalewka 35% 0,70 l. 
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Lata PRL  
 

Czasy PRL to czasy „tradycyjnych” polskich alkoholi i różnych wariacji na ich 
temat. „Chrzanówka” czy „Kiermusianka” to świetny przykład na to, jak 
zaskakujący może być smak wódki. Advocaat to jeden z nielicznych likierów 
dostępnych w tamtych czasach. Goldwasser to trunek niezwykle trudno dostępny, 
będący synonimem luksusu. Chivas miał zarezerwowane stałe miejsce na półkach 
PEWEX’u i był utożsamiany z czymś niezwykle ekskluzywnym. Mieszanka smaków 
jest niezwykle zaskakująca a przypomnienie zapomnianych już przez wielu smaków 
potrafi być mistycznym przeżyciem. 

 
 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Chrzanówka Żurawinowa Wódka 43% 0,70 l. 

Soplica Staropolska Wódka 40% 0,70 l. 

Kiermusinaka Wódka 40% 0,70 l. 

Advocaat Likier 20% 0,70 l. 

Goldwasser Likier 43% 0,70 l. 

Chivas Revolve Whisky 40% 0,70 l. 
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Hazard i rozrywka / W pogoni za forsą  
  

Prezentowane poniżej trunki znakomicie uzupełniają imprezy na których 
pojawia się ruletka, poker lub całe kasyno. Bourbon oraz whisky jest nieodłącznym 
elementem kasyn w słynnym Las Vegas, likiery będą miłym zaskoczeniem dla 
damskiej części Państwa Gości, natomiast gin przeżywa ponownie złoty okres wśród 
konsumentów na całym świecie i dlatego też chcielibyśmy zaproponować go 
Państwu podczas tego wieczoru. 

 
 nazwa  rodzaj alkoholu  zawartość alk.  pojemność 

Bombay Sapphire Gin 40% 0,70 l. 

Glenmorangie 10 Whisky 40% 0,70 l. 

Coal Ila 18 Whisky 43% 0,70 l. 

Wild Turky 8  Bourbon 40% 0,70 l. 

Metaxa Grande Fine Brandy 40% 0,70 l. 

Heather Cream Likier 40% 0,70 l. 

Amarula Likier 35% 0,70 l. 
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Hiszpańska noc 
 

Na tej degustacji uczestnicy będą mieli okazję spróbować win pochodzących 
niemal z każdego regionu winiarskiego Hiszpanii. Hiszpania to kraj pełen 
niespodzianek i niezwykłych odkryć smakowych i aromatycznych. Od pełnych 
werwy, świeżych i mineralnych win białych, poprzez niezwykle aromatyczne wina 
ze szczepu Verdeho, oraz eleganckie wina z Rioja i Ribera del Duero, aż po mocne, 
gęste i owocowe wina z Penedes. Każdy z uczestników będzie miał okazję odnaleźć 
swój własny smak.  

 
 

 nazwa  rodzaj wina  zawartość alk.  pojemność 

Mas pons Białe 13% 0,75 l. 

Marques de Riscal Limousin Białe 13,5% 0,75 l. 

Marques de Grinon Petit Verdot Czerwone 14% 0,75 l. 

Marques de Murrieta Reserva Czerwone 13,5% 0,75 l. 

Martin Berdugo Reserva Czerwone 13,5% 0,75 l. 

Mas Irene Czerwone 13% 0,75 l. 

Finca Valpiedra Czerwone 14% 0,75 l. 
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O Firmie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń ze 

szlachetnych alkoholi i cygar. Posiadamy specjalistyczną i bardzo wszechstronną 
wiedzę a wyrafinowane i ekskluzywne alkohole oraz najlepsze rodzaje tytoniu to 
nasza pasja. Organizowane przez nas imprezy gwarantują najwyższą jakość, 
niezapomnianą zabawę oraz formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb 
Klienta. 
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