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Whisky po polsku:

Whisky u źródeł:

Ludzie whisky:

4 C ieszy mnie sam widok

26 N apędzane perfekcją

46 L addie Gaga

32 D almunach już działa

Moja whisky:

36 Z wizytą u św. Jerzego

whisky?
Znany bloger, Dave Worthington,
o swej inicjacji w świecie whisky
i fascynacji trunkiem.

butelki
Rozmawiamy z Andrzejem
Kubisiem, pomysłodawcą
i organizatorem Festiwalu Whisky
w Jastrzębiej Górze.

8 R uda wóda na myszach

Whisky w polskim filmie.
Znaczące role trunku w rodzimych
produkcjach.

Z whisky dookoła
świata:

14 M iliony whisky

Królowa alkoholi na liście
Millionaires Club, przygotowywanej
przez magazyn „Drinks
International”.

16 Indyjskie tygrysy

Przedstawiamy najsilniejsze marki,
produkowane na największym rynku
whisky świata.

20 W hisky po holendersku

Z wizytą w Holandii – kraju,
w którym nie brakuje koneserów
whisky i destylarni.

Co wspólnego ma luksusowy
samochód z gorzelnią kultywującą
rzemieślnicze tradycje?

Nowa destylarnia Chivas Brothers
opisywana jest jako dzieło sztuki.

Gorzelnia w Rudham dowodzi,
że Anglicy też potrafią robić
dobrą whisky.

40 N ie tylko smoki i zamki…

Prezentujemy najpopularniejsze
szkockie atrakcje związane z whisky.

Zwierzenia Jima McEwana,
który spędził ponad 50 lat
w przemyśle alkoholowym.

52 C o znaczy dla mnie

Dram za dramem:

54 Co nowego w destylarniach
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Co w beczkach piszczy:

Sfera kipera:

Łyk historii:

58 P odwale Bar and Books

68 K anada pachnie nie tylko

78 Z apomniane destylarnie

od sierpnia w Warszawie
Nowe miejsce dedykowane
miłośnikom whisky i dobrych cygar
w Warszawie.

59 N oc z whisky w Bydgoszczy

Szkockie klimaty w grodzie nad Brdą.

60 K siążę u swego dostawcy
Książę Karol na obchodach
200-lecia Laphroaig.

Sfera konesera:

żywicą
„Canadian Whisky: The Portable
Expert” Davina de Kergommeaux
to pierwsza kompletna prezentacja
kanadyjskiej whisky.

69 „Whisky” ocenia whisky
Rekomendacje redaktora
prowadzącego,
Colina Hampden-White’a.
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62

Przypominamy destylarnie tętniące
życiem przed laty.

3

Przepisy z kropelką:

80 A rystokraci klasy robotniczej 
Koktajle na bazie whisky prezentuje
Stanisław Zachariasz.

73 P iękna i... whisky

Specjalnie dla nas zacne trunki
rekomenduje Becky Paskin.

Prezentujemy efekty współpracy
branży whisky ze znanymi
designerami.

TOP 5

62 O prawa płynnego złota
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