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LIKÉR
CILIEGIE

v grappe z vína Prosecco
Sladké čerešne odrody Duroni di Vignola
z Valle del Ciliegio v blízkosti Modeny
odpočívajú 5 mesiacov v Grappe z vína
Prosecco, aby z nich vznikol mimoriadne
vzácny produkt, ktorý si vás hneď získa
vďaka aróme čerešní, ktorá sa uvoľňuje
v zriedkavej harmónii medzi šťavou a
destilátom.

Na podnebí sa chuť a chrumkavosť ovocia
poddá príchuti cherry, ktorá sa vyvinie do
jemnej dochute grappy.
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likérom z nich alebo s vanilkovou zmrzlinou,
či zmrzlinou fiordilatte, a je ponúkaný v
originálnej váze v tvare fľaše.

POPIS
Typ: čerešne z Vignoly v likéri z Grappy z
vína Prosecco
Recept: čerešne odrody Duroni di Vignola
z Valle del Ciliegio v blízkosti Modeny,
vložené na 5 mesiacov do Grappy z vína
Prosecco pri teplote 60 °C
Obsah alkoholu: približne 25° po osmóze

EAN FĽAŠE 70 cl

medzi likérom a ovocím
Odporúčaný pohár: pohárik, ak sú
vychutnávané len so svojim likérom
Teplota podávania: okolo 10 °C, kvôli
zvýrazneniu chrumkavosti čerešní

EAN KARTÓNU SO 6 FĽAŠAMI

ODPORÚČANIE PRE DEGUSTÁCIU
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BALENIE

Sú vynikajúce, keď sú ponorené do svojho likéru ku

V samostatnom obale alebo ako súčasť darčekových

skvelému jedlu alebo počas príjemnej poobedňajšej

kaziet Cassetta noce, Opere d’Autore, Metodo Da Ponte

prestávky; sú úžasné aj so smotanovou alebo vanilkovou

alebo Don Giovanni.

zmrzlinou, a so zmrzlinou fiordilatte, alebo na originálne
dotvorenie ovocných šalátov alebo ovocných dezertov.

Naše grappy sú vyrobené s využitím energií z obnoviteľných zdrojov a s ohľadom na životné prostredie
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