
IFORMACJA O  JEDYNEJ  
DOSTĘPNEJ W POLSCE 

BUTELCE WHISKY  
BALLANTINE’S 40 YEAR OLD 



Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu najbardziej ekskluzywną z rodziny Ballantine’s – whisky .  

Jest to nie tylko uosobienie doskonałości rzemiosła, ale także esencja marki Ballantine’s, reprezentująca najwyższą jakość i piękno,  

do których dążymy zawsze, tworząc każdą pojedynczą butelkę whisky.

Licytacja JEDYNA  
W SWOIM RODZAJU



Ballan�ne’s 40 Year Ol djest rezultatem 180 lat wytężonej pracy, poświęcenia i mistrzostwa pięciu pokoleń  
Master Blenderów. To ukoronowanie marzeń Georga Ballan�ne – założyciela marki – o whisky doskonałej. 
 
Angel’s Share:  jaka część B   allan�ne’s 40 Year Ol dje st „oddawana” aniołom?  
Do 80% dojrzewającej whisky odparowuje jako Angel’s Share. Dzięki temu możemy delektować się najbardziej drogocenną  

i unikalną whisky - jedynym w swoim rodzaBjua llan�ne’s 40 Year Old.

UOSOBIENIE  
DOSKONAŁOŚCI



„To moja pasja doprowadziła mnie do stworzenia najlepszej jakości mieszanej szkockiej whisky, jaką tylko mogłem uzyskać.
Według mnie prawdziwy kunszt objawia się wtedy, gdy mistrzostwo idzie w parze z absolutnym oddaniem, by razem stworzyć  
coś niezwykłego .B allan�ne’s 40 Year Old  –   jest ucieleśnieniem tej właśnie idei.  
Jestem niezwykle dumny, że moje nazwisko widnieje na butelce tej wyjątkowej whisky.”
                                               

Sandy Hyslop, Piąty Ballan�ne’s Master Blender 

MISTRZ I JEGO DZIEŁO



        

Pierwsza rzecz, która przyciąga uwagę po nalaniu whisky Ballantine’s 40 Year Old do szklaneczki, to jej głęboka,    

intensywna barwa. Przed spróbowaniem warto dać sobie chwilę, by docenić intensywny zapach trunku przynoszącego  

prawdziwą eksplozję aromatów: dojrzałych gruszek, keksu oraz szczypty cynamonu i imbiru w tle. Dopiero po takim wstępie,  

nadchodzi czas by skosztować niezwykłej whisky. Pierwsze wrażenie to niewiarygodna głębia i wielowarstwowość przenikających 

się smaków bogatego tofi, karmelu i słodkich, delikatnych jabłek. Po chwili poczujemy pełny charakter złożonego trunku  

w jego szlachetnej pełni – dojrzałe owoce, okrągły smak, gładka struktura i idealnie zbalansowane doznania.

Na koniec wspaniały inisz, utrzymujący się jeszcze długo po tym, jak już skończy się szklaneczka...

PEŁNIA SMAKU  
I AROMATU



Butelka Ballantine’s 40 Year Ol d  wspaniale uzupełnia wartość i unikalność whisky, która się w niej kryje.

Podobnie jak trunek, którym butelka jest wypełniona, każdy jej element został dobrany z wielką starannością, cierpliwością  

i oddaniem. Rezultatem tej pracy jest dzieło sztuki odzwierciedlające bezpretensjonalny luksus i doskonałość ludzkiego  

rzemiosła.

UNIKATOWA  
BUTELKA



        

Butelka Ballantine’s 40 Year Old    została zaprojektowana przez światowej klasy złotnika Richarda Foxa, właściciela firmy 

Fox Silver. Ten wysoko ceniony i słynący z niezwykłego kunsztu projektant od lat współpracuje z markami takimi jak Bvlgari, 

Rolls-Royce czy Formuła 1.

SREBRNA OPRAWA



        

Na butelce znajduje się pięć elementów wykonanych ze srebra wysokiej próby: wierzch kapsla, kołnierz na szyjce, pieczęć,  

etykieta oraz fragment podstawy butelki.

DZIEŁO SZTUKI  
W KAŻDYM CALU



        
Wyrazem indywidualności każdej butelki jest wygrawerowany na niej rok rozlania oraz unikatowy numer od 1 do 100,  

przypominający o bezcennej wartości i wyjątkowości produktu.  

40 LAT  
ROBI WRAŻENIE 
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