LIQUORERIA LIMONIO
ITALIË | SICILIË

HET WIJNHUIS | LIQUORERIA LIMONIO
Limonio is een echt familiebedrijf, waar twee zussen Rita en Valeria en hun broer
Vincenzo op volledig ambachtelijke wijze de likeuren van hun grootmoeder
bereiden. Het begon in de jaren negentig aan de keukentafel, toen Vincenzo tegen
zijn zussen zei: “Zullen we citroenlikeur naar oma’s recept gaan produceren?”. De
recepturen van deze likeuren zijn nog steeds een goed bewaard familiegeheim en
zijn sinds generaties nog ongewijzigd. Alle daarbij gebruikte vruchten en kruiden
worden in de 50 hectare grote gaard geheel biologisch geteeld. De reputatie van
Liquoreria Limonio is de laatste twee decennia alleen maar gegroeid. In heel Italië
en ver daarbuiten wordt de ongeëvenaarde kwaliteit geroemd. Ongefilterd, puur,
zuiver en zonder toevoegingen.

STREEK | SICILIË
Liquoreria Limonio is gevestigd in het dorpje Partinico aan
de golf van Castellammare, ten westen van de Siciliaanse
hoofdstad Palermo. De fruitgaarden hebben uitzicht op
deze ‘gouden baai’. Voor hun likeuren gebruikt Liquoreria
Limonio alleen het beste fruit, precies op het juiste moment
geoogst om de juiste aroma’s te verkrijgen. De alcohol voor
de likeuren is grotendeels afkomstig van lokale druiven.

LIQUORE DI GELSI NERI
LIQUORERIA LIMONIO ‘GELSI NERI'
LAND:

ITALIË

APPELLATIE:

N.V.T.

STREEK:

SICILIË

WIJNSOORT:

ZOETE EN VERSTERKTE WIJN

HERKOMST:

SICILIË

DRUIVENRAS:

N.V.T.

De zwarte moerbei wordt algemeen geroemd als de lekkerste
is zijn soort. Deze steenvrucht, op het oog enige gelijkenis
vertonend met frambozen, is zeer delicaat. Deze
moerbeilikeur komt mooi tot zijn recht bij gebak met rood
fruit, zoals een cheesecake met frambozen en bosbessen.
“Serveer deze likeur goed gekoeld en bewaar hem in de
koelkast. De op de fles vermelde datum is de botteldatum,
derhalve niet de houdbaarheidsdatum van het product. Door
voor gebruik goed te schudden geniet u volledig van de
intense smaak en geur.”

SERVEER TEMPERATUUR: 4-5 ̊C
OP DRONK: NU OP DRONK

Onze algemene leveringsvoorwaarden en privacybeleid zijn opvraagbaar op verzoek.

