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HISTORIA ZAMKNIĘTA
W BUTELCE
Szanowni Państwo!
Z radością zachęcamy Państwa do zapoznania się
z przygotowaną przez nas ofertą świątecznych, naj-
przedniejszych zestawów upominkowych. Znajdą
w nich Państwo wyrabiane rzemieślniczo produkty,
których historia rozpoczęła się w Oświęcimiu już
w 1804 roku. Wówczas to Jakob Haberfeld założył
Parową Fabrykę Wódek i Likierów, a równo 80 lat
później jego syn posiadał także fabrykę czekolady
i cukru w Bielsku-Białej, gdzie dziś znajduje się jedy-
ny na świecie pomnik Reksia. Fabryka Jakoba Ha-
berfelda to fundament rozwoju polskiego przemy-
słu gorzelniczego.

ZGODA
Bardzo przyjemny i wyraźnie żytni aromat – mąka
gruboziarnista, pieprz, ziele angielskie. W ustach lekka,
mineralna, delikatnie mleczna, przechodzi w finiszu
w kierunku ziołowym – koper.

spirits.com.pl



3

ZESTAW ZGODA
ZGODAwódka żytnia 40% poj. 0,5 L.,
cygaro „My Father Connec�cut Corona Gorda”,
czekolada świąteczna ręcznie wyrabiana „Wesołych
Świąt”, czekolada świąteczna ręcznie wyrabiana „Mikołaj
na Saniach”, cytryny w syropie z cynamonem, kolekcja
trufli Jakob Haberfeld 6 szt., herbata czarna Malina
w Czekoladzie, czekoladowa choinka świąteczna
ręcznie wyrabiana.

249 zł

ZESTAWY W OPAKOWANIU
Z DREWNA NATURALNEGO



ZESTAW PRALIN I TRUFLI
Limitowana linia alkoholowych pralin i trufli
ręcznie wyrabiana przez Mistrza Polski Cukierników
Mirosława Pelczara. Naturalna czekolada połączona
z linią alkoholi Jakob Haberfeld. W zestawie po 12
pralin i trufli, prezentujące 6 smaków alkoholi:
Zgoda, Czysta, Miodonka, Piołunówka, Wiśniówka
i Orzechówka.

59 zł

ZESTAW CZYSTA + ZGODA
ZGODAwódka żytnia 40% poj. 0,5 L.,
CZYSTAwódka ziemniaczana 50% poj. 0,5 L.,
kolekcja trufli Jakob Haberfeld 6 szt., czekoladowa
gwiazda świąteczna ręcznie wyrabiana, herbata czarna
Wiśnia z Rumem, czekolada Desery Świata „Piernik”,
konfitura z malin.

249 zł
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ZESTAW CZYSTA
CZYSTAwódka ziemniaczana 50% poj. 0,5 L.,
czekolada świąteczna ręcznie wyrabiana „Mikołaj
na Saniach”, cygaro „Flor De Las An�llas Pe�t Maduro
Robusto”, herbata czarna Wiśnia z Rumem, czekolada
gorzka ręcznie wyrabiana z żurawiną i śliwką, cytryny
w syropie z imbirem, czekoladowa gwiazda świąteczna
ręcznie wyrabiana.

249 zł
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PAROWA FABRYKA WÓDEK
I LIKIERÓW
W dwudziestoleciu międzywojennym firma posia-
dała swoje prężnie działające składy (oddziały)
w Dziedzicach, Kętach i Krakowie, a przedstawiciel-
stwa w Bielsku, Chrzanowie, Katowicach jak rów-
nież we Lwowie. Fabryka poza sprzedażą artykułów
wkraju, eksportowała je również do takich krajów jak:
Włochy, Austria, Francja, Niemcy, Węgry. Haberfeld
wystawiał również swoje produkty na różnych wy-
stawach zagranicznych, gdzie wyróżniano go dyplo-
mami i medalami.

CZYSTA
Nuta korzenna – gałka muszkatołowa, lekko wanilia,
krochmal, pieczone ziemniaki, mineralność, ziemistość.
W smaku wyrazista, cierpka, wytrawna, z nutami chrzanu,
pieprzu i kardamonu, w finiszu nawet jałowca.
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ZESTAWY W OPAKOWANIU
KARTONOWYM

CZYSTA W PUDEŁKU KARTONOWYM
CZYSTAwódka ziemniaczana 50% poj. 0,5 L.,
herbata czarna Malina w Czekoladzie, kolekcja trufli
Jakob Haberfeld 6 szt., czekolada świąteczna ręcznie
wyrabiana „Wesołych Świąt”, cytryny w syropie
z cynamonem.

149 zł



STARE RECEPTURY
Dziś, JAKOB HABERFELD reaktywowany po 80-la-
tach, to najprzedniejsze likiery i wódki. Produkowa-
ne są tylko i wyłącznie z naturalnych składników,
górskiej wody źródlanej, na bazie starych receptur,
których jakość podkreśla najwyższy na świecie mię-
dzynarodowy certyfikat koszerności.
JAKOB HABERFELD to także ręcznie wyrabiane
czekolady, w tym wyjątkowe praliny i trufle łączące
naturalną czekoladę z naszymi alkoholami przygoto-
wywane własnoręcznie przez dwukrotnego Mistrza
Polski Cukierników.

PIOŁUNÓWKA
Bardzo przyjemny, słodki zapach, czuć tu bardziej tatarak
niż piołun, przyprawy korzenne, zwłaszcza gałka
muszkatołowa, słodycz syropu z czarnego bzu, kumkwata,
liczi, miętę i anyż. W smaku słodko-gorzka w stylu dawnych
likierów żołądkowych, czuć: piołun, chininę, ale też imbir czy
gałkę muszkatołową, a w finiszu gorycz jest zrównoważona
słodką nutą miodową.
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PIOŁUNÓWKA W PUDEŁKU KARTONOWYM
PIOŁUNÓWKA likier ziołowy 50% poj. 0,5 L.,
czekolada mleczna ręcznie wyrabiana z czarną porzeczką,
jabłkami i cynamonem, kolekcja trufli Jakob Haberfeld
6 szt., Herbata czarna z kardamonem, cytryny w syropie
z imbirem.

149 zł



INDYWIDUALNE ZESTAWY
PREZENTOWE
Nasze zestawy uzupełniają prawdziwe aromatyczne
herbaty, czy też owocowe dodatki do herbat.
Niezależnie od zaproponowanych przez nas zesta-
wów, jesteśmy gotowi stworzyć wedle Państwa po-
trzeb indywidualne zestawy prezentowe, włącznie
z umieszczeniem wskazanego logo na opakowa-
niach. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się
z Państwa uznaniem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

MIODONKA
Aromat dość lekki miodowy, lekka nuta propolisu, krupniku,
do tego zaskakująca nuta chrzanu...
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MIODONKA W PUDEŁKU KARTONOWYM
MIODONKAwódka miodowa 40% poj. 0,5 L.,
czekolada Desery Świata „Piernik”, czekolada Desery
Świata „Szarlotka”, syrop imbirowy, herbata czarna
Imbir z Pomarańczą.

129 zł



ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia, to wyjątkowy czas, na
który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spo-
koju, ciepła i radości. Czas pełen wzruszeń, spotkań
z bliskimi i niezapomnianych chwil. To także czas,
w którym dzielimy się ze swoimi najbliższymi, przy-
jaciółmi ale także partnerami biznesowymi życze-
niami i obdarowujemy ich upominkami.

Haberfeld to historia zamknięta w butelce.
Ty tworzysz historię otwierając jedną z nich.

WIŚNIÓWKA
W aromacie dużo wiśni, lekko pestka. Smak słodki,
wiśniowy, soczysty z lekką nutą pestki. W finiszu syrop
wiśniowy.
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WIŚNIÓWKA W PUDEŁKU KARTONOWYM
WIŚNIÓWKA likier wiśniowy 30% poj. 0,5 L.,
czekolada różowa ręcznie wyrabiana z migdałami
i żurawiną, kolekcja trufli Jakob Haberfeld 4 szt.,
konfitura z malin, herbata czarna z wiśnią
Chery Chery Lady.

129 zł
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ORZECHÓWKA W PUDEŁKU KARTONOWYM
ORZECHÓWKA likier orzechowy 36% poj. 0,5 L.,
czekoladowa gwiazda świąteczna ręcznie wyrabiana,
herbata czarna Masala Chai, czekolada mleczna ręcznie
wyrabiana z mandarynkami i rodzynkami, syrop
z pomarańczy.

129 zł
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W OPAKOWANIU
KARTONOWYM
Zgoda 75 zł
Czysta 85 zł
Miodonka 75 zł
Piołunówka 85 zł
Orzechówka 75 zł
Wiśniówka 75 zł

W OPAKOWANIU
Z DREWNA NATURALNEGO
Z KIELISZKAMI
Zgoda 159 zł
Czysta 169 zł
Miodonka 159 zł
Piołunówka 169 zł
Orzechówka 159 zł
Wiśniówka 159 zł

W OPAKOWANIU
Z DREWNA NATURALNEGO
Zgoda 99 zł
Czysta 109 zł
Miodonka 99 zł
Piołunówka 109 zł
Orzechówka 99 zł
Wiśniówka 99 zł

W OPAKOWANIU
DREWNIANYM CZARNYM
Z KIELISZKAMI
Zgoda 159 zł
Czysta 169 zł
Miodonka 159 zł
Piołunówka 169 zł
Orzechówka 159 zł
Wiśniówka 159 zł

JAKOB HABERFELD STORY Na terenie dawnej Fabryki Parowej Wódek i Likierów Jakóba Haberfelda | ul. Dąbrowskiego 4, 32-600 Oświęcim | prezenty@jakobhaberfeld.pl | www.jakobhaberfeld.pl

LIKIERY I WÓDKI JAKOB HABERFELD W OPAKOWANIACH PREZENTOWYCH
Oferujemy także naszym partnerom likiery i wódki Jakob Haberfeld w opakowaniach prezentowych.



HABERFELD TO HISTORIA
ZAMKNIĘTA W BUTELCE.
TY TWORZYSZ HISTORIĘ
OTWIERAJĄC JEDNĄ Z NICH.


