Naturalne składniki

Starannie dobrane naturalne składniki
nadają niezwykle intensywny, owocowy smak.

Ratafia. Owocowe nalewki.
Znakomita nalewka powstała w wyniku łączenia maceratów owocowych, naturalnych soków owocowych i ich aromatów. W zależności od dominanty kompozycyjnej, proponujemy Ratafię o smakach:
cytrynowym, wiśniowym, pigwowym, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, czarnej porzeczki, jabłkowym, śliwkowym, owoców leśnych oraz grejpfrutowym. Użyte składniki są naturalne i pochodzą
z upraw własnych (również zboża) lub od wysokiej klasy producentów dysponujących certyfikatami
jakości. Użycie naturalnych składników może powodować powstanie opalizacji lub wytrącenie osadu
w butelce. Smaczny, orzeźwiający alkohol o miłej delikatnej konsystencji. Opakowanie podkreśla owocowość produktu.
Złoty Medal na Degustacji Wódek Smakowych, 2015 r.

Ratafia.
Fruit Liqueurs.

Ratafia.
Obstliköre.
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Excellent liqueur created from combination of
fruit macerates, natural fruit juices and their
flavours. Depending on the compositional
dominant, we offer Ratafia with the following
flavours: lemon, cherry, quince, hazelnut,
walnut, black currant, apple, plum, forest fruit
and grapefruit. Ingredients used are natural and
come from our own crops (including grains) or
from high-end producers provided with quality
certificates. The use of natural ingredients may
result in opalescence or residue in the bottom
of the bottle. Tasty, refreshing alcoholic beverage with nice soft texture. Package highlights
the fruitiness of the product.
Gold Medal at Flavour Vodka Tasting, 2015.

Ein ausgezeichneter Likör, der infolge der Verbindung von Obstmazeraten, natürlichen Obstsäften und deren Aromen entsteht. Je nach dem
vorherrschenden Bestandteil der Komposition
bieten wir Ratafia mit folgenden Geschmacksrichtungen: Zitrone, Kirsche, Quitte, Haselnuss,
Walnuss, schwarze Johannisbeere, Apfel, Pflaume, Waldfrüchte und Grapefruit. Die verwendeten Zutaten sind natürlich und kommen aus eigenem Anbau (inkl. Getreide) bzw. von erstklassigen Produzenten mit Qualitätszertifikaten. Der
Einsatz von Naturzutaten kann zur Opalisierungsentstehung bzw. Rückstandbildung in der
Flasche führen. Ein schmackhafter und
erfrischender Alkohol mit einer angenehmen und
sanften Konsistenz. Die Verpackung spiegelt den
Früchtegehalt des Produktes wider.
Goldmedaillenträger auf der Degustation von
Geschmackswodkas, 2015.

Natural ingredients

Naturzutaten

carefully selected natural ingredients give very
intense, fruity flavour.

sorgfältig erlesene Naturzutaten verleihen einen
außergewöhnlich intensiven Früchtegeschmack.

wszystkie smaki dostępne również w 100 ml i 200 ml

Ratafia 30%
POJEMNOŚĆ

SZTUK W KARTONIE

KARTONÓW NA WARSTWIE

WARSTW NA PALECIE

KARTONÓW NA PALECIE

SZTUK NA PALECIE

CAPACITY

PIECES PER CARBOARD BOX

CARBOARD BOXES PER LAYER

LAYERS PER PALLET

CARBOARD BOXES PER PALLET

PIECES PER PALLET

VOLUMEN

STÜCK IM KARTON

KARTONS IN EINER SCHICHT

0,1 l

24

18

8

144

3456

0,2 l

20

13

6

78

1560

0,5 l

12

12

6

72

864

SCHICHTEN AUF DER PALETTE KARTONS AUF DER PALETTE

STÜCK AUF DER PALETTE

