NAPRIEČ SLOVENSKÝMI
DESTILÁTMI

Gin Gin
1. slovenský prémiový gin, jemný chuťou a krásny zvonku.
Gin Gin sa vyrába z ručne zbieraných borievok, divo
rastúcej materinej dúšky, bazy, lipového kvetu, ovcia dula
a mnohých ďalších zložiek. Vynikajúco sa kombinuje
s tonikom v moderných či tradičných nápojoch. Dizajn fľaše
vyobrazuje elegantnú kombináciu tradičnej slovenskej
modrotlače a silnej baníckej tradície ťažby zlata a striebra
na Slovensku.

Juniperus Borovička
Borovička JUNIPERUS Pure Distilled vznikla špeciﬁckou
metódou v dvojstupňovej destilácii fermentovaného kvasu
z rozomletých borievok. Jediná prémiová borovička svojho
druhu na trhu prináša rýdzu prenikavú chuť ušľachtilého
destilátu vytvoreného z 8000 borievok v jednej fľaši.
Originálny gastronomický pôžitok aj pre tých najnáročnejších.

Nestville whisky
Jedna z najdôležitejších pohnútok k začatiu výroby Whisky
Nestville bola kvalitná a krištáľovo čistá voda, ktorej rozbor
ukázal minerálne zloženie, ktoré je mimoriadne vhodné pre
produkciu whisky. Na základe geologických výskumov sa
zistilo, že voda, ktorú používame preteká kvartérnymi
sedimentami zubereckého a bielepotockého súvrstvia.
Destilérka už dnes okrem základných blended whisky
ponúka aj ochutnené whisky, Single Malt whisky či 9yo
Master Blender edíciu.

Frndžalica
Mýtický nápoj slávneho zbojníka Pacha a jeho družiny
ožíva. Pacho Matrtaj Frndžalica sa vyrába klasickou
destiláciou v lone slovenskej prírody. Najčistejšie prírodné
suroviny sú nabité vysokou energiou. Lahodná slovenská
pálenka dozrieva v dubových sudoch až 2 roky. Budete
uchvátení čokoládovými a vanilkovými tónmi so stopami
jablka. Čarovný nápoj vás očarí krémovou chuťou
s nádychom jemného korenia. Frndžalica získava farbu
z prirodzeného výluhu dubového dreva.

SLOVENSKÉ OVOCNÉ
DESTILÁTY
Marsen
Destiláty Marsen majú výnimočné postavenie. Okrem toho,
že patria do kategórie pravých ovocných destilátov, pýšia
sa aj slovkom „odrodové“. Znamená to, že sú vyrobené bez
použitia akýchkoľvek prídavných aromatických látok alebo
farbív. Pri odrodovosti nerozlišujú len druh ovocia, ale aj
jednotlivé odrody. Napríklad z hrušky majú štyri druhy
destilátu – z odrôd Williams, Konferencia, Durandeau
a Jesenná.

St. Nicolaus prémiové
destiláty
Slovenská značka s pálenicou u našich južných susedov. Na
výrobu destilátov starostlivo vyberajú len tie najlepšie
odrody ovocia, najmä z povodia riek Tisza a Szamos.
Náplavové pôdy v tomto regióne sú bohaté na živiny
a v kombinácii s optimálnym počtom zrážok a slnečných
dní ideálne vyživujú ovocné stromy, na ktorých sa rodí
ovocie s veľmi bohatou chuťou.

BVD destillery
Bird Valley Distillery alebo Pálenica vo Vtáčom údolí vznikla
v roku 2010, s cieľom uspokojiť čoraz väčší dopyt po
stopercentných ovocných destilátoch. Dlhé mesiace sa
venovali hľadaniu najvhodnejších odrôd ovocia, spôsobu
spracovania a vývoju originálnych technologických
postupov, ktoré im zaistili jedinečné miesto na trhu. Ako
prvý prišli na trh s borovičkou 100% destilátom.

Fine Destilery
Destilérka z Nitrianskeho kraja vyrába kvalitné ovocné
destiláty už od roku 1995 a patrí medzi slovenské
popredné značky. Suroviny na výrobu pochádzajú výhradne
zo Slovenska a fľaša ma jedinečný moderný dizajn vďaka
etikete namaľovanej na sklo.
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