PÁLINKA
TERMÉKKATALÓGUS

BEVEZETŐ
Ötven éve nem múló szenvedélyünk és türelmünk, tudásunk és kitartásunk
eredménye, hogy családunk pálinkái kiváló minőségű magyar hungarikumok.
Pálinkáinkhoz több mint 40-féle Magyarországon termett gyümölcsöt
használunk, amelyeket tradicionális kisüsti és modern, oszlopos lepárlással
desztillálunk. Manufaktúránk értéke és védjegye az aprólékos kézi munka, a
folyamatos innováció és az átgondolt termékfejlesztés. Pálinkáink mindegyike
100% gyümölcsből készül, maximálisan a gyümölcs természetes értékeit szem
előtt tartva. A generációkon keresztül öröklődő és folyamatosan fejlesztett
tudás és tapasztalat minőségünk záloga.
Sok jó pálinka van Magyarországon, de a jók között is vannak legjobbak. Családunk hisz abban és azért dolgozik, hogy az ÁRPÁD PÁLINKÁK folyamatosan a
kiváló minőségű, legjobb pálinkák közé tartozzanak, és méltó helyet kapjanak a
mai kulturált pálinkafogyasztásban.
Nagy Árpád
főzőmester

DUPLA ÁGYAS PÁLINKA

Kiváló minőségű díjnyertes pálinkák, izgalmas, modern, letisztult
formájú üvegek egyedi megjelenéssel. Kizárólag a legnemesebb az adott fajta sajátosságait legszebben képviselő – nemes és vad
gyümölcsökből készülnek, kézzel palackozva, sorszámozott palackokba
csomagolva a legapróbb részleteket figyelő gondossággal.

Ágyas pálinka duplán ágyazva, az Árpád Pálinka egyedi fejlesztése.
A termékcsalád nevének eredete magából az előállítási eljárásból
adódik. Az alap pálinkát kétféle pálinka házasításából nyerjük. A
házasítást követően a pálinkát külön-külön kétféle gyümölcságyon
érleljük minimum 12 hónapig. A Dupla Ágyas pálinkák meghatározó
színét, ízét, édességét a gyümölcsökből kivonatolt alkotóknak
köszönheti, amely lágy, krémes, gyümölcsös ízvilágú.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

40%, 60%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

500 ml

500 ml, 50 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

kreatív papírral
kasírozott
díszdoboz, ezüst
prégeléssel

papír díszdoboz

PÁLINKÁK
Hamvas Szilva, Lepotica Szilva, Fürtös Meggy, Cigánymeggy, Magyar
Kajszibarack, Irsai Olivér Szőlő, Piros Vilmos, Bársony Birs, Vadbodza,
Fekete berkenye, Feketeribizli, Vadkörte, Vadcseresznye, Sajmeggy,
Málna, Matias Cabernet Franc Törköly, Ananász párlat

PÁLINKÁK

DUPLA

PREMIUM

PREMIUM PÁLINKA

40% - Szilva, Kajszibarack, Cigánymeggy, Körte, Feketecseresznye
60% - Szilva, Kajszibarack, Cigánymeggy, Körte

Az Árpád Kisüsti Pálinkákat a tradíciónak megfelelően hagyományos,
kisüsti technológiával készítjük. E pálinkáink főbb jellemzői, hogy
illatukban mélyek, gyümölcsösek, ízükben lekvárosak, nagyon teltek
és fajsúlyosak.

Az Árpád Csabai sorozat a hagyományos kétszeri lepárlású kisüsti
technológiával készül. A tradiconális, magas alkoholfokot kedvelő
fogyasztóknak ajánljuk. Fontos kritérium a minimum egy éves
pihentetés. A termék a magas alkoholtartalma ellenére, gyümölcsös
és intenzíven virág illatú termékek sora.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

50%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

500 ml

500 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

kreatív papírral
kasírozott
díszdoboz, ezüst
prégeléssel

kreatív papírral
kasírozott
díszdoboz, ezüst
prégeléssel

PÁLINKÁK
Szilva, Meggy, Barack, Alma, Feketecseresznye, Vilmoskörte, Körte,
Birsalma

CSABAI

CSABAI HÁZI PÁLINKA

KISÜSTI

KISÜSTI PÁLINKA

PÁLINKÁK
Szilva, Barack, Muskotályos Szőlő

MÉZES ÁGYAS LIKŐR

MINI PÁLINKÁK

Az Árpád Mézes Likőröket valódi pálinkából készítjük alacsony
alkoholfokkal, különlegességük az illatukban és a finom akácméz
ízében van elrejtve. Elsősorban hölgyeknek ajánljuk és olyan pálinka
fogyasztóknak, akik nem szeretik a pálinka testességét, csípősségét.

Az Árpád Pálinkák kisebb kiszerelésű termékei. A rendelkezésre
álló díszdoboz lehetőséget ad a különböző ízekből történő
pálinkaválogatás kialakítására. A pálinkák átlátszó üvegben, ezüst
csavarzárral és fehér kreatív címkével kerülnek forgalomba.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

30%

40%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

500 ml

3 x 40 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

kreatív papírral
kasírozott hengeres
díszdoboz, arany
prégeléssel

papír díszdoboz
ablakkal, amelybe 3
palack helyezhető.

Barack, Meggy

PÁLINKÁK
Szilva, Meggy, Barack, Alma, Feketecseresznye,
Vilmoskörte, Körte, Birsalma

MINI

MÉZES

PÁLINKÁK

GENERÁCIÓ CUVÉE

Közepesen pörkölt magyar tölgyfából készült hordóban érlelt , kiváló
minőségű szilvapálinka, amely a hordóban való érleléstől kellemes
vaníliás ízt és sárgás színt kölcsönöz a pálinkának.

Talán ez a két szó jellemzi leginkább ennek a limitáltan elérhető
terméknek a megszületését. A GENERÁCIÓ családunk 3
generációjából kikerülő kiváló pálinkamestereinek tiszteletére
született meg. Egy különleges, többszörösen champion díjas cuvée,
nagypapánk, édesapánk és főzőmesterünk Árpád kedvenc pálinkáiból.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

40%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

500 ml

700 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

kreatív papírral
kasírozott
díszdoboz, ezüst
prégeléssel

fekete kreatív papírral
bevont díszdoboz, fehér
kreatív papír címkével,
vagy fekete, logózott,
egyedi tervezésű szütyő

ÉRLELT

PÁLINKÁK
Szilva

08

GENERÁCIÓ

ÉRLELT PÁLINKA

PÁLINKÁK

Lepotica Szilva, Irsai Olivér Szőlő, Birsalma cuvée

BUDAPEST PÁLINKA

VADÁSZ PÁLINKA

Valódi Hungarikum ajándék privát vagy üzleti célra. A két legismertebb
magyar gyümölcs, a szilva és a barack ízeiben elérhető, egyedi
csomagolású termék Budapest ikonikus szimbólumait idézi vissza az
üvegen. A nevezetességekről angolul találunk az üvegen egy rövid
leírást a pálinka címkéi pedig ikonokkal segítik a vásárlót. Angol és
magyar nyelven tartalmazza a fontosabb információkat.

E termékcsalád megalkotását a vadászat és a pálinkafőzés iránti
szeretet ösztönözte. Mindvégig arra törekedtünk, hogy megalkossunk
egy olyan egyedülálló termékcsaládot, amely eleganciájával és
megjelenésével méltó a vadásztársadalom hagyományaihoz.
Termékeink kézzel válogatott, valódi nemes és vad gyümölcsből
készült minőségi pálinkák, egyedi üvegben és Boros Zoltán
festőművész által rajzolt hazai vadállomány sokszínűségét bemutató
grafikákkal.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

40%, 45%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

350 ml, 50 ml

500 ml, 200ml
DÍSZCSOMAGOLÁS

PÁLINKÁK
Kajszibarack, Szilva

VADÁSZ

BUDAPEST

fekete kreatív papírral
bevont díszdoboz, fehér
kreatív papír címkével,
vagy fekete, logózott,
egyedi tervezésű szütyő

PÁLINKÁK
Szilva, Alma, Vackor, Kökény

NOVUM ESZENCIA

CHAMPION PÁLINKA

Sok év munkája hívta életre ezt a különleges pálinka eszenciát,
amely egyedülálló módon zárja magába a gyümölcs ízeit és illatát, a
legkrémesebb ízvilágú párlat formájában. A NOVUM 100% aszalt
gyümölcságyon, minimum három évig érlelődik a hordóban. Különleges
ital, egyedi natúr csomagolásban, névre szóló certifikációval.

E termékcsalád a minőség és kivalóság elismerését hordozza magán.
Nevükben hordozzák a pálinkaversenyeken elért eredményeiket,
nemzeti pálinka kiválóságok és Magyarország legjobb pálinkái.
Garantált minőség, különleges design, exkluzív fehér doboz és a
főzőmester által aláírt minőséget tanúsító sorszámozott certifikáció,
limitált darabszám.

VILMOSKÖRTE ESZENCIA
ALKOHOLFOK

49,7%

ALKOHOLFOK

ŰRTARTALOM

40%

375 ml

ŰRTARTALOM

LIMITÁLT DARABSZÁM

500 ml

428

SZILVA ESZENCIA

DÍSZCSOMAGOLÁS

45,5%
ŰRTARTALOM

375 ml
LIMITÁLT DARABSZÁM

NOVUM

459

PÁLINKÁK
Vilmoskörte Eszencia, Szilva Eszencia

DÍSZCSOMAGOLÁS

egyedi tervezésű tölgyfa doboz, natúr
papírral becsomagolva, bőrrel átkötve
és plombálva, egyedi névre kitölthető
certifikáció borítékban, logózott
papírtáskában

fehér doboz, egyedi
sorszámozott palackok,
sorszámozott certifikáció
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CHAMPION

ALKOHOLFOK

PÁLINKÁK

Lepotica Szilva, Irsai Olivér Szőlő, Sajmeggy, Érlelt Szilva,
Dupla Ágyas Szilva, Dupla Ágyas Körte

Közepesen pörkölt magyar tölgyfából készült hordóban érlelt , kiváló
minőségű szilvapálinka, amely a hordóban való érleléstől kellemes
vaníliás ízt és sárgás színt kölcsönöz a pálinkának.

Szeretnénk Önt és barátait bevezetni a pálinka világába, így
megalkottuk a Pálinka Sommelier termékünk első fejezetét. A
dobozban lévő prémium pálinkaválogatás segítséget nyújt az alap
pálinkák felismerésében, tanácsot ad a szakszerű pálinkakóstoláshoz
és bevezet az egyes pálinkák jellegzetes illat- és ízkarakterébe. Ez az
egyedülálló válogatás egy kihívással egybekötött játék, amely fejleszti
a pálinkával kapcsolatos tudásunkat és izgalmas élményt nyújt a
pálinka világába.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

40%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

3 x 50 ml

8 x 50 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

egyedileg logózható,
kreatív papírral
kasírozott díszdoboz

egyedileg logózható,
kreatív papírral kasírozott
díszdoboz

PÁLINKÁK
Magyar Kajszibarack, Érlelt Szilva, Bársony Birs
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SZOMELIER

PÁLINKA SOMMELIER 01

PATRON

PÁLINKAPATRON

PÁLINKÁK

Prémium Birsalma, Prémium Piros Vilmos, Prémium Irsai Olivér Szőlő,
Prémium Lepotica Szilva, Prémium Matias Cabernet Franc Törköly,
Prémium Cigánymeggy, Szomolyai Feketecseresznye,
Prémium Magyar Kajszbarack

A karácsony a legszebb ünnep, amely a szeretetről szól. Néhány
tételünket az ünnephez méltó köntösbe öltöztettük, hogy még inkább
méltó legyen a karácsonyi hangulathoz.

A karácsony a legszebb ünnep, amely a szeretetről szól. Néhány
tételünket az ünnephez méltó köntösbe öltöztettük, hogy még inkább
méltó legyen a karácsonyi hangulathoz.

ALKOHOLFOK

ALKOHOLFOK

40%

40%

ŰRTARTALOM

ŰRTARTALOM

350 ml

3 x50 ml

DÍSZCSOMAGOLÁS

DÍSZCSOMAGOLÁS

kreatív papírral
kasírozott
díszdoboz, ezüst
prégeléssel

egyedileg logózható,
fekete kreatív papírral
kasírozott díszdoboz,
arany szalaggal

PÁLINKÁK
Karácsonyi Barack, Karácsonyi Szilva

PATRON

KARÁCSONYI PATRON

KARÁCSONY

KARÁCSONYI PÁLINKA

PÁLINKÁK
Magyar Kajszibarack, Érlelt Szilva, Bársony Birs

BALLON
A már jól ismert, közkedvelt Árpád Ballon kisebb kiszerelése otthoni
használatra. Egyedülálló design és minőségi pálinka párosítása,
hogy Ön igazán különleges ajándékkal lepje meg szeretteit, barátait.
Kizárólag a valódi pálinka rajongóinak, akik a minőség mellett
fontosnak tartják az egyediséget és a különlegességet.

ALKOHOLFOK

40%
ŰRTARTALOM

5000 ml
DÍSZCSOMAGOLÁS

BALLON

fekete színű fém
állvány, ezüst színű,
egyedi tervezésű
fém tartószerkezet,
adagolós diszpenzer,
egyedi névre
gravíroztatható tábla

PÁLINKÁK
Szilva, Kajszibarack, Körte

Kisrét Manufaktúra Kft.
H-5600 Békéscsaba, Kisrét 92/2.
ertekesites@arpadpalinka.hu
www.arpadpalinka.hu

