
Novinky 2018
z dôvodu stále sa zvyšujúceho predaja tvrdého alkoholu rozširujeme ponuku o destilát 50 % 

Slivovica a Borovièka. Nov?  f¾aška Elle  bez dreva pieskovaná spredu a zlatená, èím sa zníži 
aj jej cena, ale samozrejme ostáva aj pôvodná alternatíva v dreve. 



F¾aše s náplòou

SL 40 % SL 40 %

F¾aše s náplòou

Bošácka slivovica 0,5l - 50 % destilát

1111.02 - 0,5 l SL 40 %
kamión cisterna



F¾aše s náplòou

SL 40 %

SL 40 %SL 40 %

SL 40 % / HR 40 %

SL 40 % 913.00-0,5l
roky 30
roky 40
roky 50
roky 60
roky 70
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SL 40 %



Bošácka Slivovica 50 % objem 0,5 l
vyšívaná etiketa

Zadná strana 

IKARUS 0,5 l
Bošácka Slivovica 

Slivovica
Bošácka 

Zreješ k dokonalosti,
èím staršia tým lepšia

všetko najlepšie 
k narodeninám 

Slivovica
Bošácka 

Zreješ k dokonalosti,
èím staršia tým lepšia

všetko najlepšie 
k narodeninám 

Bošácka slivovica má vyše 300-roènú tradíciu

a k Slovensku patrí podobne ako bryndzové
halušky.Bošácka slivovica je pod¾a Nariade-
nia európskeho parlamentu a rady (ES) è.
110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní,
popise, prezentácii, oznaèovaní a ochrane 
zemepisných oznaèení liehovín naším tradiè-
ným destilátom so zemepisným oznaèením.

 je slivkový destilát vyrobe-

ný s jedineènou citlivos�ou, na tradiènom 

technologickom zariadení, zo sliviek 

, ktorá sa vyznaèuje vynikajúcou 

mikroklímou vhodnou na ich pestovanie.

 je pravý destilát krištá¾ovo

èíry, ostarnutím môže ma� jemne zlatisté, 
èíre zafarbenie. Nie je umelo dochucovaná
a do destilátu sa nepridáva sušené ovocie
(sušené slivky) ani žiadne zelinky, drievka èi
iné prímesi plávajúceho aj neplávajúceho
charakteru vo f¾aši. Nedoliehováva sa. 

Vyznaèuje sa typickou arómou 

, kvetnatou vôòou, nevýraznou

mand¾ovou chu�ou a vôòou. Má jemné bu-
ketové látky i arómu sladkastého charakteru.

Bošácka slivovica

Bošáckej

kotliny

Bošácka slivovica

slivkového

charakteru



Slivka 40 % objem 0,5 l  Pre môjho OTECKA /  Pre moju MAMINKU / Pre moju LÁSKU

Elle Slivka /Hruška  40 % pieskovanie a zlatenie
roky 20,30,40... ostáva ako aj k narodeninám a k meninám

TO GO Slivka 40 % obj.0,1 a 0,2 l
TO GO Borovièka 40 % obj. 0,1 a 0,2 l

Slivka 40 % objem 0,5 l  Rôzne , priama potlaè 



Koòak 40 % liehovina -NAPOLEON 0,5 l Art. 5000.00

Za dobre
prezitych

20
rokov

Do roka je ve¾a
dní, do tyzdòa
len sedem,ale 

takych ako dnes,
taky je len jeden.
Všetko najlepšie
k narodeninám.

Všetko  
najlepšie

k
meninám 

Rôzne texty 


