Alkohole i Czekolady Rzemieślnicze

ZESTAWY PREZENTOWE
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Szanowni Państwo!
Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas
pełen spokoju, ciepła i radości. Czas pełen wzruszeń, spotkań z bliskimi
i niezapomnianych chwil. To także czas, w którym dzielimy się ze swoimi
najbliższymi, przyjaciółmi ale także partnerami biznesowymi życzeniami
i obdarowujemy ich upominkami.
Z radością zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną przez
nas ofertą świątecznych, unikatowych zestawów upominkowych. Znajdą
w nich Państwo wyrabiane kra�owo produkty, niespotykane na masową
skalę na sklepowych półkach.
To najwyższej jakości alkohole Jakob Haberfeld produkowane tylko
i wyłącznie z naturalnych składników, górskiej wody źródlanej, na bazie
starych receptur, a także ręcznie wyrabiane czekolady, praliny i trufle
od Mistrza Polski Cukierników, jak również aromatyczne herbaty, kawy
czy też owocowe dodatki do herbat.
Niezależnie od zaproponowanych przez nas zestawów, jesteśmy gotowi
stworzyć wedle Państwa potrzeb indywidualne zestawy prezentowe,
włącznie z umieszczeniem wskazanego logo na opakowaniach.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa uznaniem.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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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.

W aromacie dużo wiśni, lekko
pestka. Smak słodki, wiśniowy,
soczysty z lekką nutą pestki.
W finiszu syrop wiśniowy.
spirits.com.pl

ZESTAW PREZENTOWY
Wiśniówka, likier 30 % poj. 0,5 l, herbata czarna z wiśniami 100 gr, wiśnie w syropie 100 gr,
czekolada naturalna mleczna z wiśniami i kiwi, praliny i trufle ręcznie wyrabiane przez
Mistrza Polski Cukierników Mirosława Pelczara z alkoholami Jakob Haberfeld (4 szt.)
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Miód na moje serce. Miodowa
ale nie za słodka, nie jest
również gęsta. Aromat i smak
miodu wydają się bardzo
naturalne. Wódka na bazie
miodu wielokwiatowego.

ZESTAW Z KIELISZKAMI
Ekskluzywny zestaw Miodonka,
wódka miodowa 40 %, poj. 0,5 l,
wraz z dwoma grawerowanymi
kieliszkami do likierów
w drewnianej, malowanej
skrzyni wyścielonej atłasem

Marcin Młodożeniec
40procent.pl

Aromat dość lekki miodowy, lekka nuta
propolisu, krupniku, do tego zaskakująca
nuta chrzanu...
spirits.com.pl

ZESTAW PREZENTOWY I
Miodonka, wódka miodowa 40 %, poj. 0,5 l, herbata earl grey 100 gr, cytryny
w syropie z miętą, bombka czekoladowa ręcznie wyrabiana, czekolada świąteczna
gorzka ze śliwką i żurawiną, czekolada świąteczna gorzka z miodem i malinami,
kolekcja pralin z naturalnej czekolady z nadzieniem: marakuja, księżycówka, krówka,
masło orzechowe.

ZESTAW PREZENTOWY II
Miodonka, wódka miodowa
40 %, poj. 0,5 l, cytryny
w syropie z miętą,
czekoladowa ręcznie
wyrabiana choinka, duża
kolekcja pralin z naturalnej
czekolady z nadzieniem:
marakuja, księżycówka,
krówka, masło orzechowe,
ruby, mango, zielona
herbata
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Ta wódka zrobiła na mnie naprawdę
PIOŁUNUJĄCE wrażenie. Ziołowa,
ale nie tak intensywnie jak
Becherovka. Gęsta, ale nie tak jak
Jägermeister. Do tego 50% mocy.
Gdybym miał najbardziej polecić
tylko jedną ze smakowych
Haberfelda to zdecydowanie tą.
Marcin Młodożeniec
40procent.pl

Bardzo przyjemny, słodki zapach, czuć tu bardziej
tatarak niż piołun, przyprawy korzenne, zwłaszcza
gałka muszkatołowa, słodycz syropu z czarnego bzu,
ZESTAW Z KIELISZKAMI
Ekskluzywny zestaw Piołunówka, likier ziołowy 50 % poj. 0,5 L,
wraz z dwoma grawerowanymi kieliszkami do likierów w naturalnej
skrzyni drewnianej.

kumkwata, liczi, miętę i anyż. W smaku słodkogorzka w stylu dawnych likierów żołądkowych, czuć:
piołun, chininę, ale też imbir czy gałkę
muszkatołową, a w finiszu gorycz jest
zrównoważona słodką nutą miodową.
spirits.com.pl

ZESTAW PREZENTOWY
Piołunówka, likier ziołowy 50 % poj. 0,5 L, naturalny syrop
imbirowy, czekoladowa gwiazda świąteczna ręcznie wyrabiana,
kolekcja pralin z naturalnej czekolady z nadzieniem: marakuja,
księżycówka, krówka, masło orzechowe.
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Zapach gorzkich młodych
zielonych orzechów, syrop
piniowy. W ustach gęsty, także
jest dużo orzechów włoskich
i orzeszków piniowych, lekka
nuta trawiasta, wrzosowa,
cukier. Smak gorzko-słodki,
wyraźnie orzechy i nieco miodu,
ale też trochę goryczki piołunu.
spirits.com.pl

ZESTAW PREZENTOWY
Orzechówka, likier z zielonego orzecha
włoskiego 36 % poj. 0,5 L, herbata
czarna z cynamonem i imbirem 100 gr,
owoce leśne w syropie, ciasteczka
z naturalnej czekolady białej, mlecznej
i gorzkiej z dodatkami, czekolada
świąteczna gorzka z orzechami,
pomarańczami i malinami

ZESTAW Z KIELISZKAMI
Ekskluzywny zestaw Orzechówka, likier
z zielonego orzecha włoskiego 36 %
poj. 0,5 L wraz z dwoma grawerowanymi
kieliszkami do likierów w naturalnej skrzyni
drewnianej.
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ZESTAW WÓDKI CZYSTE
ZGODA, wódka żytnia 40 % poj.
0,5 L, CZYSTA, wódka
ziemniaczana 50 %, poj. 0,5 L,
cygaro Patoro Bralis Gordito,
kawa ziarnista Crema Gold 200 gr,
czekolada świąteczna mleczna,
praliny i trufle ręcznie wyrabiane
przez Mistrza Polski Cukierników
Mirosława Pelczara z alkoholami
Jakob Haberfeld (9 szt.)

Po raz pierwszy miałem
do czynienia z wódką czystą
o której można powiedzieć
gęsta, ciężka. Delikatna słodycz,
która pojawia się na początku
prawie natychmiast złamana
jest charakterystyczną dla
żytniego spirytusu pikantnością.
Marcin Młodożeniec
40procent.pl

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

ZESTAW PREZENTOWY
ZGODA, wódka żytnia 40 % poj. 0,5 L, cygaro Patoro
Bralis Gordito, kawa ziarnista Crema Gold 200 gr,
limonki w syropie z mięta, czekolada świąteczna
Wesołych Świąt, praliny i trufle ręcznie wyrabiane
przez Mistrza Polski Cukierników Mirosława Pelczara
z alkoholami Jakob Haberfeld (9 szt.)

ZESTAW Z KIELISZKAMI
Ekskluzywny zestaw ZGODA, wódka
żytnia 40 % poj. 0,5 L, wraz z dwoma
grawerowanymi kieliszkami do alkoholu
w drewnianej, malowanej skrzyni
wyścielonej atłasem
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ZESTAW CZYSTA
CZYSTA, wódka ziemniaczana 50 %, poj. 0,5 L, cygaro
Patoro Gran Anejo Reserva Corona, kawa ziarnista
Arabica 200 gr, cytryny w syropie z imbirem, ciasteczka
z naturalnej czekolady białej, mlecznej i gorzkiej
z dodatkami, praliny i trufle ręcznie wyrabiane przez
Mistrza Polski Cukierników Mirosława Pelczara
z alkoholami Jakob Haberfeld (9 szt.)

Wódki, ziemniaczane, które
dotąd degustowałem były
bardzo łagodne, kremowe,
zdecydowanie mniej pikantne
niż te produkowane
z popularnych spirytusów
zbożowych. Tu dało się wyczuć
łagodność na początku, ale
potem były dość pikantne.
Marcin Młodożeniec

ZESTAW Z KIELISZKAMI
Ekskluzywny zestaw CZYSTA, wódka ziemniaczana
50 %, poj. 0,5 L wraz z dwoma grawerowanymi
kieliszkami do alkoholu w drewnianej, malowanej
skrzyni wyścielonej atłasem

40procent.pl
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.
spirits.com.pl
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JAKOB HABERFELD STORY
Na terenie dawnej Fabryki Parowej
Wódek i Likierów Jakóba Haberfelda

ul. Dąbrowskiego 4,
32-600 Oświęcim
biuro@jakobhaberfeld.pl
www.jakobhaberfeld.pl

