
ALKOHOLE Z STAROPOLSKĄ TRADYCJĄ

Miodula Prezydencka Aby zyskać bogaty bukiet i niepowtarzalny smak,trunek 
przez rok leżakuje w dębowych beczkach wykonanych z wiekowego dębu 
polskiego. Wyśmienity smak produktów Miodula został nagrodzony w 2006 roku 
prestiżowym Godłem "Teraz Polska". zawartość alk.: 40% / pojemność: 0,5l /
 - Miodula Prezydencka 0,5l – cena netto 70,00
-  Miodula Prezydencka 0,5l w  sakwie – cena netto 97,00
 - Miodula Prezydencka 0,5l w  skrzynce – cena netto 92,00
 - Miodula Prezydencka 0,5l w  skrzynce z kieliszkami – cena netto 163,50

Miodula staropolska
Znany od wieków trunek, produkowany na bazie pochodzącego z gór miodu 
spadziowego oraz specjalnie skomponowanej mieszanki składników, które 
stanowią tajemnicę wyszukanego smaku. Wyróżnia ją barwa oraz delikatny 
aromat wanilii. zawartość alk.: 40% / pojemność: 0,5l / 
 - Miodula Staropolska 0,5l – cena netto 52,00
-  Miodula Staropolska 0,5l w sakwie – cena netto 78,50
-  Miodula Staropolska 0,5l w skrzynce – cena netto 85,00

Benedyktynka 
 Benedyktynka to ziołowy likier, wytwarzany przez Benedyktynów z Lubinia. Składa się ze starannie dobranej kompozycji 21 ziół leczniczych.
Benedyktynka stosowana była niegdyś dla wzmocnienia organizmu, na dolegliwości układu pokarmowego, środek uspakajający, kojący migreny i poprawiający 
zasypianie zawartość alkoholu 40% / pojemność 0,5l ,0,2l  
- Benedyktynka z krzyżem w kartoniku 0,5 – 126,30 netto 
- Benedyktynka w  płaskiej butelce 0,5 – 65,40 netto / 0,2 – 33,64 netto

Śliwowica górsko z Łącka 
Słomkowa barwa, szlachetny smak i aromat zamknięty w ekskluzywnym 
opakowaniu. Trunek produkowany z oryginalnych śliwek z Łącka. pojemność: 
0,5l  / zawartość alk.: 69,9% 
- karafka 0,5 – 330,00 netto / - w sakwie 149,00 netto
Sliwowica Podbeskidzka
 Śliwowica podbeskidzka jest wyjątkowym trunkiem otrzymywanym z 
naturalnego spirytusu  owocowego. Produkt charakteryzuje się znakomitym i 
niepowtarzalnym smakiem i aromatem zawartość alkoholu 72% / pojemność 0,5 
l / 
- butelka 104,50netto / - w sakwie 108,50 netto
Sliwowica Podbeskidzka
Wyborny trunek produkowany z destylatu śliwkowego. Swój wyjątkowy aromat 
oraz bursztynową barwę zyskuje dzięki leżakowaniu w specjalnie 
wyselekcjonowanych beczkach.zawartość alkoholu 50% / pojemność 0,7 l, 0,35 l 
/
- butelka 0,35 - 51,00netto / butelka 0,70 - 72,00 netto
Zozworówka Wódka Starzyka Z Rozmarynem
 To beskidzka imbirówka wytwarzana na naturalnym kłączu imbiru, z dodatkiem 
miodu, rozmarynu i zgodnie z tradycyjną recepturą. Imbir w gwarze beskidzkiej 

 określany jest  właśnie mianem „Zozworu”. zawartość alkoholu 40% / 
pojemność 0,2l , 0,5l /
- butelka 0,20 – 33,00 netto  / - butelka 0,50 – 51,00 netto
Tatarczówka Skoczowska
Tatarczówka to regionalna wódka pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego, 
przygotowywana na bazie kłącza tataraku. Niepowtarzalny smak oraz bukiet 
aromatyczny zawdzięcza leżakowaniu w dębowych beczkach. /zawartość 
alkoholu 50% / pojemność 0,2 l/  cena 42,75 netto 
Litworówka Polowaca
Litworówka to prawdziwa podhalańska nalewka na bazie litworu. Roślina ta jest 
niezwykle rzadko spotykana, a jej naturalnym siedliskiem w Polsce są Tatry 
zawartość alkoholu 38% / pojemność 0,2l / cena 40,70netto 
Tarninówka 
Tradycyjna nalewka tarnowska, której nazwa i tradycja wytwarzania pochodzą z 
Tarnowa. Jej charakterystyczny smak zawdzięczamy owocom, zbieranym 
niegdyś z owoców tarniny porastających zbocza Góry Św. Marcina w Tarnowie. 
zawartość alk.: 30% / pojemność:0,5l , 0,2l /
- butelka 0,20 – 40,70 netto  / - butelka 0,50 – 62,50 netto



PRAWDZIWA NALEWKA BAKALIOWA zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l
PRAWDZIWA NALEWKA JEŻYNOWA  zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l
PRAWDZIWA NALEWKA MALINOWA  zawartość alkoholu 21% / pojemność 0,2l

PRAWDZIWA NALEWKA POZIOMKOWA  zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l
PRAWDZIWA NALEWKA WIŚN IOWA  zawartość alkoholu 21% / pojemność 0,2l

PRAWDZIWA NALEWKA ŻURAWINOWA  zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l
PRAWDZIWA NALEWKA PIGWÓWKA zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l

PRAWDZIWA NALEWKA PORTERÓWKA zawartość alkoholu 35% / pojemność 0,2l
PRAWDZIWA NALEWKA Z DERENIA  zawartość alkoholu 21% / pojemność 0,2l

PRAWDZIWA NALEWKA Z ROKITNIKA  zawartość alkoholu 26% / pojemność 0,2l
cena 43,00 netto
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