
Stara  Kurnwica 40%Stara  Kurnwica 40%Stara  Kurnwica 40%Stara  Kurnwica 40% zaprasza na
 degustacje swojego niepowtarzalnego smaku oraz do poznania jej najbliższych

przyjaciół znanych jako Gorzałki Regionalne chlubiących się swoim rodowodem
pochodzącym z starych beskidzkich receptur. Dla zachowania swojego

niepowtarzalnego charakteru Gorzałki zastrzegły swoje imiona jak i receptury. 

A teraz pozwólcie, że  Stara Kurnwica 40% powie coś o sobie: jestem wódką
starzoną,  leżakowaną 16 lat w beczkach dębowych. Posiadam kolor dębu i posmak

dębiny.Jestem alkoholem na bazie spirytusu zbożowego. Smakiem przypominam brandy,
niektórzy twierdzą , że jestem  „Polskią Whisky” !!!. Wyśmienicie komponuje się z kawą.

Proszę spożywać mnie temperaturze pokojowej.

A oto pozostali jej towarzysze:     A oto pozostali jej towarzysze:     A oto pozostali jej towarzysze:     A oto pozostali jej towarzysze:     

Prze kurnwica 50%Prze kurnwica 50%Prze kurnwica 50%Prze kurnwica 50%
Jest to wódka biała, przygotowana ze spirytusu
zbożowego, leżakowana przez dłuższy okres co

sprawia, że jej smak jest bardzo delikatny.
UWAGA może sponiewierać ! Przed podaniem zmrozić !!!

Kurnwica 40%Kurnwica 40%Kurnwica 40%Kurnwica 40%
Wódka biała klasy Premium, 6-krotnie destylowana. Delikatna w smaku i zapachu.
Sporządzona ze spirytusu neutralnego. Doskonała baza do wszelkich drinków, jak

również picia solo.
Przed podaniem zmrozić !!

MIODONKA 35%MIODONKA 35%MIODONKA 35%MIODONKA 35%

Jest wpisana do Rejestru Produktów Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa

Wódka góralska w Beskidzie Śląskim znana od 1882 r. według przekazów historycznych.

Leżakowana minimum 1 rok. Najlepsza na ciepło, podgrzana w rondlu. Temperatura

spożycia 40 stopni C.

Beskidzki Produkt Regionalny 

WARZONKA WARZONKA WARZONKA WARZONKA  38% 38% 38% 38%

Według podań historycznych znana już od 1886 r. w Beskidzie Śląskim.

Jest to tradycyjna, regionalna wódka korzenna, bogata w składniki naturalne.

Leżakowana minimum 1,5 roku. 

Beskidzki Produkt Regionalny



ąąąąmACIDULA 40% Cytrynówka z nutk  miodumACIDULA 40% Cytrynówka z nutk  miodumACIDULA 40% Cytrynówka z nutk  miodumACIDULA 40% Cytrynówka z nutk  miodu

Według przepisu Pawła Golca z Milówki.Jest to wódka cytrynowa z nutą miodu. Na

Żywiecczyźnie znana już od 1949 r.Macidula to postać z Żywieckich Dziadów, znana też

pod nazwą: łatkorka, sznurkorka, sznurkarz. Podaje się ją zmrożoną. Górale dodają

Maciduli do herbaty i używają jako lekarstwo na przeziębienie.

Beskidzki Produkt Regionalny

Aby Państwo i goście hotelowi mieli możliwość poznania całego
towarzystwa osobiście zapraszamy na degustacje w Państwa

hotelu

Koszt degustacji ustalany jest indwywidualnie

 i zawiera dla osoby:                
degustacja 10 kieliszków wódki podanej na kilka sposobów
 ( 9 proponowanych przez nas + 1 wybrany przez klienta)

W zależności od budżetu jest możliwa madyfikacja oferty

Czas trwania pokazu ok. 1 godzina
dojazd do 35 km gratis, powyżej 35 km wg ustaleñ

Pokaz prowadzony przez Mistrza sztuki barmańskiej. Cały pokaz
przeprowadzony jest w stylizacji góralskiej począwszy od muzyki, stroju
barmana i baru góralskiego.Aby jeszcze bardziej urozmaicić wieczór w

towarzystwie wódek regionalnych proponujemy zamówienie kapeli góralskiej
czy zorganizowanie napadu zbójnickiego, który na pewno zaskoczy Państwa

gości. 

Proponowany przez nas sposób spędzenia wieczoru w towarzystwie Wódek
Regionalnych jest prawdziwa nowością pozwalającą odkryć starą góralska

kulturę . 

Wszystkie oferowane przez nas alkohole można również zakupić  po pokazie

 

   Zaprasza  Was całe towarzystwo Gorzałek
Regionalnych!!!

kontakt: 791 929 262

www.wodkiregionalne.pl


