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Προσφέρουμε ξεχωριστά ποτά για 
ξεχωριστούς ανθρώπους σε ξεχωριστά 
μέρη.

Μόνο αναγνωρισμένες μάρκες, από 
επιτυχημένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
οι οποίες επικεντρώνονται στην ποιότητα. 

O John και η Λίλα ξεκίνησαν την LKC το 2013 
με μοναδικό στόχο να φέρουν εξαιρετικής 
ποιότητας αυθεντικά αποστάγματα στην 
Ελληνική αγορά. Η γκάμα των προιόντων 
εμπλουτίστηκε μέσα στα χρόνια με την 
προσθήκη εξαιρετικών Βρετανικών ποτών 
και το 2017 με υπερηφάνια λανσάρουν 
το εξαιρετικό Grace Gin, ένα προιόν που 
αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ελλάδα από 
την Three Graces Distilling.

Η  LKC αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων 
που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους 
με διαφορετικές εμπειρίες, που μοιράζονται 
ωστόσο τις ίδιες αρχές και το ίδιο πάθος 
για εξαιρετικής ποιότητας αποστάγματα. 
Προσφέρουμε επιλεγμένες ανώτερης 
ποιότητας ετικέτες με προσήλωση στην αξία 
και όχι στην ποσότητα.
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Το Grace Gin είναι ένα μοναδικό, χειροποίητο, Distilled 
gin από την Ελλάδα.

Αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών 
γυναικών, δύο αποσταγματοποιών δεύτερης γενιάς 
και μιας δυναμικής γυναίκας με ευρεία εμπειρία  και 
γνώση στην βιομηχανία ποτών.

Η μοναδικότητά του έγκειται στον πλούσιο αρωματικό 
χαρακτήρα που δανείζεται από τα βοτανικά 
στοιχεία, τα οποία συναντώνται από τα βουνά έως 
τη θάλασσα της ελληνικής φύσης. Ο χειροποίητος 
προσδιορισμός του, δίνει έμφαση στον τρόπο επιλογής 
και συνδυασμού των συστατικών, για να προκύψει η 
συνταγή με βάση την οποία αρωματίζεται το ουδέτερο 
απόσταγμα από σιτηρά.

Ο όρος distilled gin, ερμηνεύεται ως η 100% 
παραδοσιακή μέθοδος απόσταξης σε άμβυκα 
που συνδυάζεται με τις τεχνικές των ικανότερων 
αρωματοποιών.

Οι παραγωγοί του Grace Gin, ερεύνησαν και 
πειραματίστηκαν για δώδεκα μήνες με την συνταγή, 
μέχρι να καταλήξουν στα 13 βοτανικά αλλά και 
τις τεχνικές εκχύλισης που θα χρησιμοποιούσαν. 
Έτσι, πρώτα εφάρμοσαν ασυνεχή απόσταξη για να 
αρωματίσουν την αλκοολική βάση με τα 8 βοτανικά: 
Άρκευθο (juniperberries), ρίζα αγγελικής (angelica), 
ρίζα ίριδας(orris), φλούδες εσπεριδοειδών (lemon-
peels, orangepeels), κάρδαμο (cardamom), κόλιανδρο 
(coriander) και κανέλα Ινδονησίας (cassia).

Έπειτα πήραν μόνο την καρδιά, για να την 
ενισχύσουν αρωματικά με τη διαδικασία 
της υδροατμοαπόσταξης, της τεχνικής που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή αιθέριων ελαίων. 
Εκτός των αρχικών αρωματικών, πρόσθεσαν φύλλα 
σχίνου, φύλλα μυρτιάς και άνθη πορτοκαλιάς από την 
Εύβοια και τα συνδύασαν τέλεια με  κρίταμο από την 
Κρήτη και ροζ πιπέρι. Προκειμένου να διατηρηθούν 
τα αρώματα,από τα βοτανικά στοιχεία, πλούσια και 
ζωηρά, εφαρμόστηκε διακριτικό φιλτράρισμα.

H αλκοολική δύναμη του Grace Gin είναι 45,7% 
και το κυρίαρχο άρωμα του είναι ο άρκευθος, που 
δεν διστάζει να παρασύρει μαζί του τον απίθανο 
χαρακτήρα του κρίταμου και του σχίνου. Τα αρώματα 
πιπεριού και κανέλας εντοπίζονται επίσης εύκολα στη 
μύτη, ενώ τα άνθη μυρτιάς ενισχύουν την αρωματική 
πολυπλοκότητα.

Στο στόμα, εμφανίζεται αμέσως η φυτικότητα 
από τον άρκευθο και τον κρίταμο που παιχνιδίζει 
ευχάριστα με τον μπαχαρένιο χαρακτήρα που 
δανείζεται από τον κόλιανδρο, το ροζ πιπέρι και την 
κανέλα. Ταυτόχρονα διακρίνεται έντονη φρεσκάδα 
με γήινα στοιχεία στο φόντο.

Είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα και εξάγεται σε 
αρκετές χώρες στην Ευρώπη.

Το Grace Gin είναι πραγματικά χαρισματικό∙ εκ 
φύσεως.
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To Edinburgh Gin παράγεται από το 2010, σε μικρές παρτίδες, σε έναν 
μοναδικά σχεδιασμένο χάλκινο Σκωτσέζικο άμβυκα. Το 2010 κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στο Spirit Awards του San Francisco, και το 2016 τιμήθηκε 
με τα βραβεία IWSC Silver Outstanding και IWSC Gold Packaging. To 
καθαρό, όλο φρεσκάδα βοτανικό του προφίλ προκύπτει από τον συνδυασμό 
14 αρωματικών συστατικών και αναδεικνύεται από την 43% αλκοολική του 
δύναμη. Δίκαια, κατατάσσεται στα juniper based premium αποστάγματα.

Στο ίδιο αποστακτήριο παράγεται και το Cannonball Edinburgh Gin 
(57%abv). H συνταγή του, προέκυψε από την συνεργασία των παραγωγών 
του, με το πανεπιστήμιο Herriot-Watt του Εδιμβούργου. Πρόκειται για ένα 
θαρραλέο αλλά ισορροπημένο Navy Strength Gin, καθοδηγούμενο γευστικά 
από αρώματα αρκεύθου, πεύκου και εσπεριδοειδών. Η αλκοολική ισχύς 
του, αναγγέλλει μεμιάς τον ανατολίτικο χαρακτήρα, που του προσδίδουν τα 
μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται στην απόσταξή του, ακολουθούμενη από 
συμπαγή αρώματα αρκεύθου.
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Edinburgh Gin’s Raspberry liqueur, ένα πλούσιο σε ένταση, γλυκόξινο 
αρωματικό λικέρ με 20% αλκοόλ, ιδανικό όταν συνδυάζεται με 
αφρώδη κρασιά ή σόδα. 

Edinburgh Gin’s Elder flower liqueur, λικέρ με 20% αλκοόλ, 
δανείζεται τον ανθικό χαρακτήρα κουφοξυλιάς. Αποτελεί ιδανική 
πρόταση ως απεριτίφ. 

Edinburgh Gin’s Rhubarb & Ginger liqueur. Πιπεράτο ανοιξιάτικο 
ραβέντι, ανατολίτικο τζίντζερ και ξύσμα λεμονιού γίνονται όλα infused 
στο αυθεντικό Edinburgh Gin, για να προκύψει αυτό το εντυπωσιακά 
ροζ λικέρ, με διάρκεια και ζωηρό χαρακτήρα. 

Edinburgh Gin’s Plum & Vanilla liqueur. Σαρκώδη δαμάσκηνα, όλο 
χυμό, επιλέγονται προσεχτικά και εμβαπτίζονται στο αυθεντικό Edin-
burgh Gin. Η εκχύλιση τους, όταν συνδυάστηκε με την διάσημη βανίλια 
Μαδαγασκάρης, έδωσε ένα μοναδικά εύγευστο και βελούδινο λικέρ, 
που προσδίδει πλούτο και ένταση στην ανάμιξη με σαμπάνια. 

Edinburgh Gin Pomegranate & Rose liqueur. Εμπνευσμένο με γεύσεις 
ανατολής και  αναμνήσεις φρέσκων λουκουμιών , το λικέρ Ρόδι 
τριαντάφυλλο της αγαπημένης σειράς  Edinburgh Gin αναδεικνύει 
τον αρωματικό χαρακτήρα του φρέσκου τριαντάφυλλου σε υπέροχο 
συνδυασμό με το χυμώδες ρόδι. 20% abv.

Το Seaside Edinburgh Gin (43% abv) είναι το τρίτο, επίσης βραβευμένο  
gin του αποστακτηρίου Edinburgh Gin, στο οποίο οι ποτοποιοί θέλησαν να 
δώσουν έναν πιο ρομαντικό χαρακτήρα, επηρεασμένο από τη θάλασσα και 
τη γη της Σκωτίας. Η διαφορετικότητά του έγκειται στην χρήση βοτάνων και 
φυτών που αναπτύσσονται μόνο στις ακτές της βόρειας θάλασσας όπως  το 
Scurvy Grass, Ground Ivy και Bladderwrack.
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Τα ουίσκι του Οίκου Glengoyne παράγονται σε ένα από τα ωραιότερα 
αποστακτήρια της Σκωτίας, από το 1833.

Με παραδοσιακές μεθόδους , σεβασμό στις πρώτες ύλες, πάθος και 
τεχνογνωσία αιώνων το αποστακτήριο παραμένει πιστό στις έξι βασικές 
αρχές που διαμορφώνουν το μοναδικό Glengoyne.

1. Παραδοσιακή  τεχνική ξήρανσης 
της βύνης με την μέθοδο του αέρα.
“Our unpeated malt is true to our past, and 
true to our taste.”   - James Leslie / Mashman

“The taste and colour of Glengoyne de-
mands nothing less.”   - Robbie Hughes

“The natural deep russets, copper reds and 
light golds of Glengoyne are our reward.”
- John Glass / Malt Master

“The taste of Glengoyne is non-negotiable.”   
- Duncan McNicoll / Stillman

“Never rushed. Never crowded. 
Never compromised.”   
- Deek Morrison / Warehouseman

“We stay true to the spirit of Glengoyne: 
100% family-owned. 100% Scottish. And 
100% free to do things our way.”   
- Leonard Russell / Managing Director

3. Δρύινα Βαρέλια.

5. Φυσικό χρώμα.

2. Οι πιο αργοί αποστακτήρες 
στην Σκωτία!

4. Ωρίμανση.

6. Η πρόοδος μας δεν μετράται σε 
χρόνια αλλά σε αιώνες .
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Απαλό , φρουτώδες και απίστευτα 
moreish. Χαρακτηριστική γεύση 
γλυκόριζας, πράσινων μήλων, 
φυστικιού και κομμένου γρασιδιού.

Ωριμάζει σε:
15% 1st fill European Oak Sherry.
15% 1st fill American Oak Sherry.
70% Hand-selected Quality Oak 
refill casks.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl.
40% vol.

Εξαιρετικά ισορροπημένη γλυκύτητα 
με αρώματα λεμονιού, καραμελωμένου 
μήλου, βανίλιας, τζίντζερ και καρύδας.

Ωριμάζει σε:
20% 1st fill European Oak Sherry.
20% 1st fill American Oak Bourbon.
60% Hand-selected Quality Oak refill 
casks.

Βραβευμένο με χρυσό μετάλλιο από το 
San Francisco World Spirits competition 
to 2014.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl. 
43% vol.

Glengoyne 10 years old
Highland Single Malt

Glengoyne 12 years old 
Highland Single Malt

Μοναδική γλυκύτητα και ένταση 
αποξηραμένου φρούτου με υποψίες 
κανέλας, βανίλιας, καρυδιού και 
καραμελωμένου ποπ κορν.

30% 1st fill American Oak Bourbon.
20% 1st fill European Oak Sherry.
50% Hand-selected Quality Oak 
refill casks.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl.
43% vol.

Φρέσκο με έντονη γεύση κριθαριού, 
κόκκινου μήλου, κακάο, μαύρης ζάχαρης 
και πεπονιού.

Ωριμάζει σε:
35% 1st fill European Oak Sherry.
15% 1st fill American Oak Sherry.
50% Hand-selected Quality Oak refill 
casks.

Βραβευμένο με διπλό χρυσό μετάλλιο από 
το San Francisco World Spirits competition 
to 2014, και χρυσό μετάλλιο από το Spirit 
Business Award την ίδια χρονιά.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl. 
43% vol.

Glengoyne 15 years old
Highland Single Malt

Glengoyne 18 years old
Highland Single Malt
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Εντονες Χριστουγεννιάτικες 
γεύσεις αποξηραμένων 
φρούτων,κανέλας μελιού.

Ωριμάζει σε:
100% Oak Sherry casks.

Βραβευμένο με διπλό χρυσό 
μετάλλιο από το San Francisco 
World Spirits competition to 2014.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl.
43% vol.

Φρουτώδες, με έντονη «ζεστή» γεύση 
από σταφίδες, καρύδια, φράουλες. 

Ωριμάζει σε:
100% 1st fill European Oak Sherry casks.

Βραβείο Trophy Winner (The Scottish 
Food and Drinks Excellence 2015) , 
Χρυσό βραβείο  Hong Kong International 
Wine&Spirit Competition 2015, βραβειο 
Master The Spirit Business Award 2015.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl. 
48% vol.

Glengoyne 21 years old
Highland Single Malt

Glengoyne 25 years old
Highland Single Malt

Πλούσια γεύση, φρουτώδες με έντονες 
νότες πιπεριού. 

Ένα προιόν αργής απόσταξης που 
ωριμάζει σε European and American 
sherry casks. Εμφιαλώνεται σύμφωνα με 
την παράδοση , απ’ευθείας από το βαρέλι 
χωρίς φιλτράρισμα. 

Η κάθε παρτίδα είναι σε διαφορετικούς 
αλκοολικούς βαθμούς από 58,2 - 59,1 abv.

Διατίθεται σε συσκευασία 700cl. 
58,2 - 59,1% vol.

Glengoyne Cask Strength
Highland Single Malt
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Η ιστορία του Tamdhu ξεκινά με το τέλος της Βικτωριανής εποχής στις παρυφές 
του ποταμού Spey, όπου και λειτουργεί μέχρι  το 2010 σύμφωνα με το όραμα 
και τις αρχές του ιδρυτή. Τα βαρέλια ωρίμανσης που χρησιμοποιούνται σήμερα 
είναι του ίδιου τύπου με εκείνα που χρησιμοποιούνταν στο αποστακτήριο όταν 
αυτό ιδρύθηκε το 1897.
Το Tamdhu 10 Year Old είναι το signature malt της σειράς, και το πρώτο σε 
κυκλοφορία στη σειρά των αργά ωριμασμένων εξαιρετικών ουίσκι. Ωριμασμένο 
αποκλειστικά σε sherry oak βαρέλια, τα καλύτερα στη βιομηχανία του ουίσκι, 
επιβεβαιώνοντας έτσι πως κάθε σταγόνα διατηρεί την ποιότητα που οι ιδρυτές  
οραματίστηκαν πάνω από έναν αιώνα πριν. Η παλέτα εκπλήσσει, φρουτώδης 
και καρυκευμένη, αποκαλύπτοντας ήπια την καραμέλα και τον πλούτο του σέρυ. 
Η επίγευση έρχεται με μια ιδέα φρέσκων φρούτων, γίνεται ευχάριστα στεγνή, 
αποκαλύπτοντας αργά μια νότα καπνιστού. Αλκοολικοί βαθμοί 40% abv. 
Διατίθεται σε συσκευασία των 700ml.
Tamdhu 12 Year Old. Αρκεί μια μεζούρα από αυτό το «παλαιάς κοπής» 12άρι 
ουίσκι προκειμένου να εκτιμήσετε  γιατί επιλέγουμε αποκλειστικά τα καλύτερα 
sherry oak βαρέλια για την ωρίμανση του. Το πολυτελές κουτί μας αποκαλύπτει 
ένα κομψό μπουκάλι που αναδεικνύει τις φυσικές κεχριμπαρένιες νότες του 
λαμπερού αποστάγματος. Γευτείτε την έντονη πλούσια παλέτα στον ουρανίσκο 
και ανακαλύψτε το διαρκές  και με βάθος  τελείωμα που προσφέρει.
Tamdhu Batch Streght. Ένα Tamdhu για τους αφοσιωμένους λάτρεις των 
malt. Κάθε παρτίδα είναι μοναδική και διαφέρει ελαφρώς σε στυλ και ένταση. 
Όπως με κάθε μπουκάλι Tamdhu, μετά την απόσταξη ωριμάζει αποκλειστικά σε 
διαλεγμένα με το χέρι sherry oak βαρέλια. Αλκοολικοί βαθμοί 58,5% abv μέχρι 
59,1% abv. Διατίθεται σε συσκευασία των 700ml.

Αυτό το εξαιρετικό blended ουίσκι, δημιουργήθηκε 

το 1977 από τον Richard Paterson, τρίτης γενιάς 

Master Blender της Σκωτίας. Το Pig’s Nose είναι η 

απόδειξη ότι ένα Σκωτσέζικο blended δεν χρειάζεται 

να είναι πολλών ετών, ούτε πολύ ακριβό για είναι 

καλό. Το όνομά του “Pig’s Nose” έχει σκοπό να 

προϊδεάσει για τον ήρεμο, μαλακό και απαλό, αλλά 

ταυτόχρονα, πλούσιο χαρακτήρα του (όπως η μύτη 

του γουρουνιού). Αν και το συνηθισμένο ποσοστό malt 

στα blended Scotch whisky είναι μόλις 15%, το Pig’s 

Nose περιέχει 40% ποσοστό από malt. Τα malt αυτά 

μάλιστα, προέρχονται από τις περιοχές Lowlands, 

Speyside και Islay. Το Pig’s Nose whisky έχει καθαρό 

χρυσό χρώμα, απαλή και πλούσια μύτη με αρώματα 

από butterscotch, ξύλο και την φρεσκάδα πεύκων. Ο 

αρωματικός του αυτός χαρακτήρας, επιβεβαιώνεται 

στο στόμα, όπου όμως επιπρόσθετα εμφανίζονται και 

κάποια μπαχαρικά στο μέτριου σώματος Σκωτσέζικο 

απόσταγμα. Εμφιαλώνεται στους 40% αλκοολικούς 

βαθμούς και διατίθεται σε συσκευασία των 700ml.
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Εάν το Smokehead 
είναι παρενόχληση των 
αισθήσεων σας, τότε το 
High Voltage σημαίνει 
πόλεμος.

Η ένταση του σου 
κόβει την ανάσα και 
είναι απαγορευτική για 
εκείνους με αδύναμη 
καρδιά, και προκλητική 
για όσους απολαμβάνουν 
την ζωή στα όρια.

58% vol.

Το Smokehead έχει 
φτιαχτεί για ιδιαίτερους 

ανθρώπους που με 
ευχαρίστηση θα 

περπατούσαν σε λιβάδια 
καιόμενης τύρφης, 

προκειμένου να βρουν 
κάτι το αληθινό, κάτι 
το αυθεντικό, κάτι το 

ασυνήθιστο.  Κάτι που να 
τους ταιριάζει απόλυτα.

Αλμυρό, πιπεράτο, 
καπνιστό και γλυκό, το 

Smokehead είναι ακριβώς 
αυτό. Και σίγουρα δεν 

είναι για όλους.

43% vol.

Smokehead High 
Voltage Islay Single 
Malt Scotch Whisky

Smokehead Islay Single 
Malt Scotch Whisky

20 21



To Σκωτσέζικο Malt ουίσκι με την εκκεντρική ονομασία 
Sheep Dip, προέρχεται από την εποχή που οι Βρετανοί 
αγρότες τοποθετούσαν το σπιτικά παραγόμενο whisky 
σε βαρέλια με την ένδειξη “Sheep Dip” (απολυμαντικό 
υγρό για τα πρόβατα), προκειμένου να αποφύγουν 
την πληρωμή φόρων. Tο Sheep Dip ουίσκι, είναι το 
αποτέλεσμα της πρόσμιξης 16 διαφορετικών Malt, 
τα οποία παλαιώνουν για 8 ως 20 χρόνια και τα 
οποία προέρχονται από διαφορετικές περιοχές τις 
Σκωτίας, που η καθεμιά προσθέτει τα μοναδικά της 
χαρακτηριστικά στο προϊόν. Παράγεται σε μικρές 
ποσότητες και ωριμάζει σε ειδικά επιλεγμένα δρύινα 
βαρέλια πρώτης χρήσεως. 40% abv.

Το Sheep Dip Islay Malt whisky αποτελεί την  «καπνιστή» έκδοση  
του γνωστού  SHEEPDIP. Αυτό το σκούρο χρυσό, σε χρώμα, με τις 
κεχριμπαρένιες ανταύγειες ποτό, παράγεται στο νοτιότερο νησί του 
συμπλέγματος Islay, μια περιοχή όπου παραδοσιακά θεωρείται το κέντρο 
των αποστακτηρίων στην Σκωτία, με πρόσμιξη (blend) εξαιρετικών single 
malt της περιοχής. Η έντονα καπνιστή γεύση αυτού του malt από τα Islay 
οφείλεται στην αποξήρανση του κριθαριού (malt) που έχει στεγνώσει με 
καπνό τύρφης. Το άρωμα του καπνού διεισδύει στο βρεγμένο κριθάρι, το 
εμποτίζει με το άρωμά του, το οποίο το δανείζει -πρώτα στο αλκοολούχο 
διάλυμα και έπειτα- στο απόσταγμα στο οποίο θα μεταμορφωθεί. 40% abv.

Το Feathery Whisky, οφείλει το όνομά του στα - 
πολύ γνωστά στην Σκωτία και ιδιαιτέρως ακριβά 
ανά τον κόσμο - Featheries, τις  χειροποίητες 
μπάλες Golf γεμισμένες με πούπουλα χήνας 
από Σκωτσέζους τεχνίτες τον 17ο αιώνα. Ακόμα 
και σήμερα, το αεροδυναμικό τους σχήμα και η 
τεχνική τους θεωρείται αξεπέραστη. Το Feathery 
Whisky ανήκει στα premium blended malt whisky, 
αφού φτιάχνεται από ένα μοναδικό χαρμάνι, έναν 
απίθανο συνδυασμό σπάνιων και παλαιών malt 
από τα Highlands, που μετά την ανάμειξη ωριμάζει 
σε πρώτης ποιότητας βαρέλια sherry. Έτσι, 
προκύπτει ένα  βαθύ χρυσό-καφέ απόσταγμα, με 
γήινο και πολύπλοκο χαρακτήρα. Η πρώτη επαφή 
με το ποτήρι δίνει αρώματα ξηρών καρπών, ξύλου, 
σέρι και βανίλιας, με μια υποψία ginger. Στο 
στόμα το Feathery είναι πλούσιο, στρογγυλό με 
φρουτώδη χαρακτήρα από εσπεριδοειδή, κυρίως 
πορτοκάλι, αλλά και της αποξηραμένης σταφίδας. 
Αποχαιρετώντας το στόμα, αφήνει ένα υπέροχο 
μακρύ τελείωμα με ελαφριά επίγευση σοκολάτας 
και Σκωτσέζικου βουτύρου. Εμφιαλώνεται στους 
40% αλκοολικούς βαθμούς και διατίθεται σε 
συσκευασία των 700ml και 200 ml.

22 23




