


Tito’s Handmade  
Vodka

To 1995 o Tito Beveridge αποφάσισε να φτιάξει το
δικό του αποστακτήριο στο Τέξας και να δημιουργεί
εξαιρετική vodka! Μέχρι σήμερα ο Tito φροντίζει η
χειροποίητη vodka του να είναι μοναδική!

Η Tito’s vodka αποστάζεται έξι φορές σε άμβυκα. Η
ξεχωριστή της γεύση έχει βραβευτεί με το Double
Gold San Francisco spirit award και σε blind tastings
σκοράρει υψηλότερα από όλες τις premium vodkas!



Don Papa Rum

Το Don Papa Rum δημιουργήθηκε στους πρόποδες του
ενεργού ηφαιστείου Mt. Kanlaon, όπου το καλύτερο
ζαχαροκάλαμο αλέθεται για να παράξει μία γλυκιά,
πλούσια μελάσα. Το ζαχαροκάλαμο προέρχεται από τη
νοτιοανατολική Ασία. Οι Φιλιππίνες είναι ιστορικά
ένας από τους δέκα κορυφαίους παραγωγούς
ζαχαροκάλαμου στον κόσμο! Το νησί Negros, ή
Sugarlandia, όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι παράγει
πάνω από το ήμισυ της συνολικής παραγωγής ζάχαρης
της χώρας.

Παλαιώνει για 7 χρόνια σε 2 τύπους βαρελιών, σε
δρύινα αμερικανικά βαρέλια bourbon και σε
αμερικανικά βαρέλια Rioja. Έχει νότες από βανίλια,
μέλι και ζαχαρωμένα φρούτα.



Η ιστορία των Dolin vermouths ξεκίνησε το
1815 στη Γαλλία. Για την παραγωγή των
Dolin vermouths χρησιμοποιείται γαλλικό
κρασί και εξαιρετικά βότανα των Άλπεων.
Ξεχωρίζουν για τον απαλό και ξηρό
χαρακτήρα τους και διατηρούν αναλλοίωτη
τη συνταγή τους, τους τελευταίους δύο
αιώνες.

Dolin Red Vermouth: Ένα εμβληματικό
βερμούτ που συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο
τα αρώματα του αμύγδαλου, του κίτρου, του
αχλαδιού αλλά και του καπνού.

Dolin Vermouth



James E. Pepper

H ιστορία ξεκινάει με τον συνταγματάρχη James E.
Pepper (1850-1906), Master Distiller, ο οποίος ήταν
ο μεγαλύτερος βιομήχανος Bourbon και φανατικός
υποστηρικτής του οικογενειακού brand του.

«Το παλαιότερο και το καλύτερο Brand Whisky που
κατασκευάστηκε στο Κεντάκι» το οποίο ιδρύθηκε
το 1780 κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής
Επανάστασης. Το ομώνυμο αποστακτήριο του στο
Lexington του Κεντάκυ ήταν το μεγαλύτερο
αποστακτήριο whiskey στις Ηνωμένες Πολιτείες,
εκείνη την εποχή. Ο ίδιος ταξιδεύοντας με μια
άμαξα, σε όλη την Αμερική, στην οποία
αναγραφόταν, «The Old Pepper», προσπάθησε να
προωθήσει το brand του. Εκεί, κατά την επίσκεψη
του στη Νέα Υόρκη, λέγεται ότι δημιουργήθηκε
προς τιμήν του, στο Waldorf Astoria Hotel, το
κλασικό cocktail Old Fashioned.

Ο συνταγματάρχης Pepper διακήρυξε περήφανα ότι
συνεχίζει την χρήση της επαναστατικής συνταγής
του παππού του, και έτσι από τότε ονομάστηκε το
whiskey του 'Old 1776', μέχρι και σήμερα.

Over 90% Rye
Σύνθετο και γευστικό.

Νότες από μέντα, γαρίφαλο,
ευκάλυπτο, σοκολάτα & μέλι.



Barsol Pisco
Το όνομα BarSol είναι εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία των 

δημιουργών του... Να φέρουν σε κάθε  Bar, το καλύτερο απόσταγμα 

που παράγεται κάτω από τον ήλιο, Sol.

To Pisco φτιάχνεται μόνο από 8 είδη διαφορετικών σταφυλιών που 

παράγονται στο Περού.

To BarSol Pisco Primero Quebranta αποστάσεται σε ένα από 

τα παλαιότερα αποστακτήρια της κοιλάδας Ica, και παράγεται 

από 100% σταφύλια Quebranta που ευδοκιμούν στην 

κοιλάδα. Σε αντίθεση με την παραγωγή των Pisco , το Barsol

Primero Quebranta φτιάχνεται σε μικρές ποσότητες και 

αποστάσεται στους αλκοολικούς βαθμούς εμφιάλωσης. Δεν 

προστείθεται ούτε νερό ούτε κάποιο άλλο συστατικό μετά την 

απόσταξη, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα καθαρό, διαυγές και 

ήπιο. Με πάρα πολλά βραβεία γεύσης το Barsol Primero

Quebranta βγάζει στην επιφάνεια ήπια αρώματα από 

μπανάνα και σκούρα άγρια μούρα, συνδιασμένα με 

εσπερειδοειδή, καρύδια και σοκολάτα. Η επίγευση του είναι 

ντελικάτη κάτι που το κάνει ιδανικό για ένα Pisco Sour.




