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Bio Pálinkák

Prekop Pálinkák

Merész Pálinkák

Parittyás Pálinkák

Butélia

Míves Pálinkák

E pálinkákban jelen van a Bükk hegység érintetlen környezete és a napsütötte 
nyári gyümölcs zamata. Egyedülálló íz harmóniáját a bio termékek 
előállításakor megkövetelt technológiai és minőségi előírásokat maximálisan 
szem előtt tartó, gondos gyümölcsfeldolgozás biztosítja. 

vadcseresznye • vadalma • erdei som • kökény • vadkörte ízekben
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,35l – díszdobozban is kapható
Alkoholtartalom: 40% 

A parittyás pálinkákban fellelhető íz és illatanyagok, valamint a gyümölcsre 
jellemző friss aromák teljes harmóniája, természetes tisztaságukban örökítik 
meg a gyümölcsök eredeti ízeit. 

szilva • meggy • körte • vegyes • törköly • barack ízekben
Kiszerelés: 0,5l – díszdobozban is kapható
Alkoholtartalom: 37,5 %
 

A lágy, selymes ízű, kiváló Gönci Barack Pálinka kizárólag zamatos, érett 
Gönci kajszibarackból készül. 
A kitűnő termőtáj jellegéből adódó különleges illat- és zamatanyagok, a 
magkarakterre jellemző marcipános ízvilág, valamint a friss virágillatok, 
mind felfedezhetőek benne. A gyümölcsre jellemző aromák teljes 
harmóniája, gazdagsága adja a Gönci Barack Pálinka egyedülállóan 
magas élvezeti értékét. A Butéliát a Hollóházi porcelán gyártja részünkre!
Kiszerelés: 0,5l 
Alkoholtartalom: 40%

A Prekop pálinkacsalád tagjai kifogástalan minőségű teljesen érett, zamatos 
gyümölcsből készülnek. Ezek a pálinkák elegáns megjelenésükkel, tiszta 
ízvilágukkal, harmonikus illatukkal, hódítják meg a pálinkafogyasztók kifinomult 
ízlését. 

gönci barack • érlelt gönci barack • szilva • érlelt szilva • meggy • cigánymeggy  
• alma • érlelt alma • starking alma • birsalma • szomolyai cseresznye • 
vilmoskörte • szamóca • málna • bodza • áfonya ízekben
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,35l – díszdobozban is kapható
Alkoholtartalom: 40%

A klasszikus ízek kedvelői biztosan nem fognak csalódni a 6 féle ízben 
kapható merész pálinkában.

barack • szilva • cseresznye • törköly • körte • vegyes ízekben
Kiszerelés: 1l
Alkoholtartalom: 50%

A Prekop pálinkacsalád tagjai kifogástalan minőségű teljesen érett, zamatos 
gyümölcsből készülnek. Ezek a pálinkák elegáns megjelenésükkel, tiszta 
ízvilágukkal, harmonikus illatukkal, hódítják meg a pálinkafogyasztók kifinomult 
ízlését. 

gönci barack • besztercei szilva • zamatos körte • szomolyai cseresznye  
• meggy pálinka • hegyaljai törköly ízekben
Kiszerelés: 0,04l; 0,5l - díszdobozban is kapható
Alkoholtartalom: 40%
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Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk. Kérem keresse a Miskolci Likőrgyár kollégáit a további információk miatt.
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Medicatus Likőrkülönlegesség

Dream krémlikőr termékcsalád

15 éves Dió likőrkülönlegesség

Mézes Ágyas likőrök

Dream likőrcsalád

Likőrök

Ez a tökéletes íz harmóniával rendelkező termék zölddió és magas fokú 
borpárlat 15 éves tölgyfa hordós érlelése során nyerte el speciális íz és illat 
anyagait.
Kiszerelés: 0,5l - díszdobozban is kapható
Alkoholtartalom: 25%
 

A cég egyik legkiválóbb terméke, mely megjelenésében is eleganciát sugall. 
Értékes tulajdonságait a kellemesen keserű ízt és illatot, a több mint 30 féle 
gyógynövény hozzáadásának köszönheti, ami ráadásul segít az emésztési 
problémák leküzdésében is.
Kiszerelés: 0,5l 
Alkoholtartalom: 40%

Négy népszerű ízben (whisky, tojás, csokoládé, capuccino) kapható ez a 
különleges ízvilágú termékcsalád. Alacsony alkoholtartalmával és selymes, 
tejszínes ízével könnyedén belopja magát az egyedi ízek kedvelőinek 
szívébe.
Kiszerelés: 0,5l
Alkoholtartalom: 16%

A mézes ágyas likőrök ízét az italban lévő 25%-os ágyas pálinka, aszalt 
gyümölcsök és méz harmóniája adja. 

barack • meggy ízekben
Kiszerelés: 0,5l
Alkoholtartalom: 30%

Ez a likőrcsalád három népszerű ízben kapható: cherry, bonbon meggy és 
triple sec. Mindhárom likőr gyönyörű színével, kellemes ízével és jellegzetes 
aromájával hódít. Alacsony alkoholtartalma miatt remek alapja lehet 
bármilyen koktélnak. 
Kiszerelés: 0,5l 
Alkoholtartalom: 16%

Ezen termékeket a jó minőség, a széles termékskála, valamint a kiváló ár-érték 
arány jellemzi.

dió likőr • meggy likőr • kevert likőr • császárkörte likőr • mokka kávé likőr
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l  
Alkoholtartalom: 30%; 25%

Mézes Likőrök
Egyedi termék a magyar piacon, harmonikus, lágy ízekkel.

barack • málna • szilva • vilmoskörte ízekben
Kiszerelés: 0,5l
Alkoholtartalom: 30%
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Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk. Kérem keresse a Miskolci Likőrgyár kollégáit a további információk miatt.
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Portoriko

Casino

Brandy

Josephine Napoleon brandy

Palota Paprika

Ezt a hagyományos férfias italt azoknak ajánljuk, akik kompromisszumok 
nélkül szeretnék élvezni ezt az egyedülállóan határozott aromát. Markáns 
ismertetőjegyeit alapvetően kiemelkedően magas alkoholtartalmának 
köszönheti.
Kiszerelés: 1l 
Alkoholtartalom: 60%

 

Magyarország egyik legnépszerűbb alkoholtartalmú itala a brandy. Ez a 
termék borpárlatot tartalmaz. 
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 36%

 

Az ital hírnevének egyik titka a vanilin, melynek a Casino rum kellemes íz 
harmóniáját, különleges zamatát köszönheti. A közkedvelt klasszikus aroma 
sokakat meghódított már, és a rendkívül finom ital népszerűsége máig töretlen.
Kiszerelés: 0,2l; 1l 
Alkoholtartalom: 50%

A Josephine Brandy kiváló minőségű borpárlatokból készült, kedvelt 
ital. Aranybarna színét és harmonikus ízét a tölgyfahordós érlelésnek 
köszönheti. 
Kiszerelés: 0,7l 
Alkoholtartalom: 36%

A magyar fűszerpaprika számos magyar étel karakterének, pikáns ízének 
kialakítója. E különleges ízvilág kedvelőinek szeretnénk kedvezni a Palota 
Paprika szeszesitalunkkal, melyben a fűszerpaprika aromái és a semmivel 
sem összehasonlítható íze alakítja ki ennek a tüzes italnak a jellegét. 
Kiszerelés: 0,5l 
Alkoholtartalom: 37,5%

www.boyarvodka.ruTaste of Russia

A Boyar vodka tiszta, hamisítatlan alkohol, egyesíti magában az alkohol 
élvezetét és a kifinomult férfias eleganciát. Semleges illatú, klasszikus ízű 
termék. Formaüvege esztétikus külsőt kölcsönöz a terméknek, így hamar 
közkedveltté vált vásárlóink körében. Jéghidegen ajánljuk fogyasztani.
Kiszerelés: 0,5l 
Alkoholtartalom: 37,5%

Boyar vodka
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Vegyes gyümölcs pálinka
Hagyományos, stabil minőség. 
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l;  1l 
Alkoholtartalom: 37,5%

Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk. Kérem keresse a Miskolci Likőrgyár kollégáit a további információk miatt.
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Avasi keserű

Palota Vodka Miskolci körte

Szilva ízű szeszesital

Aranypárlat Miskolci barack

Bükki termékcsaládHajós rum

Nagy hagyományokkal rendelkező, gyógynövénykivonatokat tartalmazó 
keserű likőr. Keserű élvezet, amelynek több mint húszféle gyógynövénykivonat 
adja meg harmonikus íz- és illatvilágát. 
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 35%

A szilva illatát és ízét rejti magában ez a termék.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 35%

 

A Palota vodka semleges illatával, klasszikus ízével hódítja meg a fogyasztók 
ízlését.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 37,5%

Ez a körte pálinkát tartalmazó szeszesital illatában és ízében is magába 
foglalja a körte zamatát.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 35%

Az aranypárlat brandy jellegű szeszesital, mely nevét aranybarna színéről 
kapta.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 35%

A termékre jellemző kellemes barack íz a termékben lévő barack pálinkának 
köszönhető.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l
Alkoholtartalom: 35%

Bükki keserű, Bükki slawa, Bükki aranypárlat, Bükki hajós, Bükki szilva, 
Bükki körte, Bükki barack, Bükki vegyes
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom : 30%

A rum jegyeit magában hordozó Hajós szeszesital tisztán, illetve koktélok 
alapanyagaként is fogyasztható.
Kiszerelés: 0,04l; 0,2l; 0,5l; 1l 
Alkoholtartalom: 35%
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Az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, és a változás jogát fenntartjuk. Kérem keresse a Miskolci Likőrgyár kollégáit a további információk miatt.



TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

ANNO 1916

WWW.LILLAFUREDI.HU LILLAFUREDIASVANYVIZ

Elismert, természetes ásványvíz, mely kedvező 
összetételével üdítően frissítő hatást nyújt.  

A kedvező élettani tulajdonságokkal 
rendelkező ásványvíz alacsony 

nátriumtartalmával csökkenti a magas 
vérnyomás kialakulásának kockázatát 

és különösen ajánlott a sószegény diétát 
tartóknak.

Az ásványvíz termékcsalád bõvítésére is 
sor került az elmúlt években, melynek 

eredményeként különféle kiszerelésekben, 
szénsavas és szénsavmentes változatban is 

kapható a Lillafüredi ásványvíz. 
A miskolci Lillafüredi ásványvíz a Bükk 

ásványainak és ózondús levegőjének jótékony 
hatását hordozza.

Kiszerelés: 0,25l; 0,5l; 0,75l; 1,5l; 19l (ballon)
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