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HISTORIA ZAMKNIĘTA W BUTELCE

Historia  fabryki

W 1804 roku Simon Haberfeld założył
manufakturę produkującą alkohol, którą
odziedziczył po nim syn Jakób i rozwinął ją
pod nazwą Jakób Haberfeld Parowa
Fabryka Wódek i Likierów w Oświęcimiu.
Był to pierwszy w mieście zakład
przemysłowy i jeden z trzech najstarszych
producentów alkoholu z Polsce. 
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Przez wiele lat firma prężnie się rozwijała,
rozbudowywała wytwórnię i wzbogaciła
swoją ofertę również o soki owocowe.
Trunki alkoholowe produkowane w fabryce
wielokrotnie  brały   udział   w   konkursach
międzynarodowych zdobywając nie tylko
nagrody,  ale  także  uznanie, dzięki czemu
z powodzeniem eksportowano je zagranicę



Najprzedniejsze trunki i dziś

TY TWORZYSZ HISTORIĘ OTWIERAJĄC JEDNĄ Z NICH
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Jakie są najlepsze wódki i likiery?
Oczywiście te z prawdziwą polską historią.
Kultywujemy przedwojenne tradycje
produkowania wódek. Nasze alkohole,
które są luksusowe wymagają czasu,
cierpliwości i staranności. Tworzymy małymi
partiami,  metodami  rzemieślniczymi,   tylko
z naturalnych składników, ze źródlanej
górskiej wody i najwyższej jakości
spirytusów. 

Wysoka klasa naszych produktów jest
zaświadczona nie tylko wynikami badań
laboratoryjnych,   otrzymanymi   nagrodami
i wyróżnieniami. To przede wszystkim
uznanie, które każdego dnia otrzymujemy
od naszych klientów, którzy z niekrytym
zachwytem wracają po trunki marki Jakob
Haberfeld. 





ZGODA

Zestaw Zgoda 
w pudełku z naturalnego drewna

ZGODA wódka żytnia 40% poj. 0,5l, cygaro
"My Father Connecticut Corona Gorda",
ręcznie wyrabiana czekolada mleczna,
cytryny w syropie, kolekcja trufli Jakob
Haberfeld 6szt., czarna herbata,
czekoladowa choinka

359ZŁ
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Zgoda - wódka żytnia 40%

To     luksusowa      wódka      przygotowana             
z neutralnego spirytusu żytniego i żródlanej
wody. Czysta, subtelnie wyczuwalna nuta
żyta,  świetnie   zbalansowana   kompozycja
i lekkie słodkawe wykończenie.



CZYSTA

359ZŁ

Zestaw Czysta
w pudełku z naturalnego drewna

CZYSTA wódka ziemniaczana 50% poj. 0,5l,
cygaro "Flor De Las Antillas Petit Maduro
Robusto", ręcznie wyrabiana czekolada
gorzka, cytryny w syropie, kolekcja trufli
Jakob Haberfeld 6szt., czarna herbata,
czekoladowa gwiazda

Czysta - wódka ziemniaczana 50%

Bazą jest spiryus ziemniaczany o naturalnej
czystości. Pomimo wysokiej zawartości
alkoholu dzięki specjalnemu procesowi
produkcji i filtracji to wódka o idealnie
zharmonizowanym smaku.
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209ZŁ

MIODONKA

Zestaw Miodonka
w pudełku w pudełku kartonowym

MIODONKA wódka miodowa 40% poj. 0,5l,  
dwie ręcznie wyrabiane czekolady mleczne
z owocami liofilizowanymi, herbata czarna,
syrop owocowy 

Miodonka - wódka miodowa 40%

Wódka smakowa na bazie naturalnego
miodu. Półwytrawna, rozgrzewająca cechuje
się charakterystycznym aromatem i smakiem
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219ZŁ

PIOŁUNÓWKA

Zestaw Piołunówka
w pudełku kartonowym

PIOŁUNÓWKA likier ziołowy 50% poj. 0,5l,,
ręcznie wyrabiana czekolada mleczna,
cytryny w syropie, kolekcja trufli Jakob
Haberfeld 6szt., czarna herbata

Piołunówka - likier ziołowy 50%

Sekretem tego likieru jest kompozycja ziela
piołunu i 15 innych ziół oraz przypraw
korzennych. Dzięki temu w smaku
wyczuwalne są zarówno gorycz, jak             
i słodycz.
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WIŚNIÓWKA

199ZŁ
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Zestaw Wiśniówka 
w pudełku kartonowym

WIŚNIÓWKA likier wiśniowy 30% poj. 0,5l,
ręcznie    wyrabiana    czekolada     mleczna
z owocami liofilizowanymi, konfitura,
kolekcja trufli Jakob Haberfeld 4szt., czarna
herbata

Wiśniówka - likier wiśniowy 30%

Likier   porządzony    z    naturalnych   wiśni
z dodatkiem aromatycznych przypraw
korzennych. Swój smak i aromat zawdzięcza
procesowi leżakowania.



199ZŁ

ORZECHÓWKA

Zestaw Orzechówka
w pudełku kartonowym

ORZECHÓWKA likier z orzechów włoskich
36% poj. 0,5l, ręcznie wyrabiana czekolada
mleczna z owocami liofilizowanymi, herbata
czarna, syrop owocowy, czekolada gwiazda
ręcznie wyrabiana 

Orzechówka - likier z orzechów
włoskich 36%

Bazą tego likieru są naturalne zielone
orzechy włoskie z subtelnym dodatkiem ziół
i przypraw korzennych. Swój smak
zawdzięcza procesowi leżakowania
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Zgoda 
Czysta
Miodonka
Piołunówka
Wiśniówka
Orzechówka

W opakowaniu z drewna
naturalnego

DREWNO NATURALNE

149zł
159zł
149zł
159zł
149zł
149zł

Zgoda 
Czysta
Miodonka
Piołunówka
Wiśniówka
Orzechówka

W opakowaniu z drewna
naturalnego z kieliszkami

189zł
199zł
189zł

199zł
189zł
189zł
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129ZŁ

PONADCZASOWA KLASYKA

Zgoda 
Czysta
Miodonka
Piołunówka
Wiśniówka
Orzechówka

W opakowaniu drewnianym
czarnym z kieliszkami

209zł
219zł
209zł
219zł
209zł
209zł

Zgoda 
Czysta
Miodonka
Piołunówka
Wiśniówka
Orzechówka

W ozdobnym opakowaniu
kartonowym

99zł
109zł
99zł
109zł
99zł
99zł
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Zestaw Czysta + Zgoda

CZYSTA wódka ziemniaczana 50% 0,5l,
ZGODA wódka żytnia 40%, kolekcja trufli
Jakob Haberfeld 6 szt., czekoladowa
gwiazda ręcznie wyrabiana, czarna
herbata, czekolada mleczna ręcznie
wyrabiana, konfitura

NA WYJĄTKOWE OKAZJE

Zestaw pralin i trufli 

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

359ZŁ

269ZŁ
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129ZŁ

DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Limitowane edycje alkoholi 

Chcesz jeszcze bardziej zaskoczyć
prezentem? Masz w planach zakup czegoś
unikatowego? Jesteśmy na to przygotowani.
Jak co roku na przełomie października          
i listopada pojawią się limitowane,
rocznikowane i ręcznie numerowane edycje
naszych alkoholi. Każdy z nich pojawia się
w nakładzie 1804 sztuk co nawiązuje do
daty powstania fabryki Parowej Fabryka
Wódek i Likierów w Oświęcimiu rodziny
Haberfeldów.
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W roku ubiegłym były to:
Love Rose - Likier Różany 35%
Barrel Aged Cherry Liquer - Wiśniówka 30%
Barrel Aged Honey Vodka - Miodonka 40%
Likier z polskiej pigwy - Pigwówka 35%

Wszystkie       informacje       o      aktualnie 

dostępnych alkoholach edycji limitowanych
uzyskasz kontaktując się z nami:
tel. +48 510 082 651
mail: prezenty@jakobhaberfeld.pl

https://sklep.jakobhaberfeld.pl/admin/?menu=&page=products.php&edycja=71
https://sklep.jakobhaberfeld.pl/admin/?menu=&page=products.php&edycja=69
https://sklep.jakobhaberfeld.pl/admin/?menu=&page=products.php&edycja=34
https://sklep.jakobhaberfeld.pl/admin/?menu=&page=products.php&edycja=34


ZAINTERESOWANY?
ZADZWOŃ: +48 510 082 651

NAPISZ:  PREZENTY@JAKOBHABERFELD.PL


