Nalewki
Wiśniowa tradycyjna
Półdzika odmiana wiśni, o intensywnej rubinowej barwie, niepowtarzalny smak z
lekką nutą pestkową.
Cztery Pory Roku
Cztery razy zaskoczenie z subtelnym zapachem nasłonecznionych sosnowych
lasów Puszczy Kampinoskiej.
Malinowa "Poranna Rosa"
Rzadka odmiana malin, wygrzanych na słońcu, przekonywująca barwa i aromat
sadu malinowego.
Śliwkowo wiśniowa
Pełny dojrzały bukiet wędzonych śliwek z szlachetnym rodzajem wiśni w tle
wzbogaconym nutą pestkową.
Imbirówka Stryja Dionizego
Świeży imbir, cytryna miód akacjowy to trzy różne smaki, aromaty
skomponowane w jedną harmonijną całość.
Na pędach sosny "Zapach Lasu"
Bursztynowa barwa, naturalny zapach lasu sosnowego w słoneczne popołudnie,
od wieków znane wartości lecznicze.
Pigwowa "Z dzikiego pigwowca"
Owoce z Borów Tucholskich z dominującą nutą ziołową, wzbogaconą smakiem
miodu lipowego i aromatem pomarańczy.
Wiśniowa wykwintna
Smak świeżych wiśni, barwa intensywna, zapach dojrzałego owocu zerwanego z
drzewa. Królowa polskich nalewek wiśniowych.
Nalewka z tarniny
Tarnina zwana tarką lub cierniakiem, zbierana po przemrożeniu, czerwonogranatowa barwa, lekki posmak śliwki.

Jaśminowa na płatkach jaśminu
Zaskakujący subtelny smak z intrygującym tłem i nutą herbacianą.
Nalewka z ałyczy
Ałycza, śliwa wiśniowa odmiana kaukaska. Nalewka o wyraźnym smaku owoców,
lekko korzennym aromacie pestkowym połączonym z delikatną słodyczą.
Wiśniowo miodowa
Rubinowo-śliwkowa barwa z długim smakiem przedniego miodu wrzosowego.
Agrestowa
Dojrzała kwasowość z lekką nutą wanilii oraz imbiru, z piękną szlachetną barwą
dojrzałego owocu.
Głóg
Głóg zwany jest owocem kardiologicznym. Nalewka przygotowana od "serca" dla
"serca".
Rokitnik
Owoc ten nazywany także "Złotem Syberii"- owoce rokitnika są jednymi z
najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy, aminokwasy, flawonoidy,
mikroelementy, a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Istna bomba
witaminowa! Nalewka ze względu na bardzo wysoką zawartość witaminy C, w
smaku jest kwaśna.
Ratafia śliwkowa
Dwadzieścia odmian śliwy od Cacańskiej Rany, Hermana, Earliblue, Opal,
Bluefre, Węgierki zwykłej przez President, Oneidy i Eleny zbudowało
intensywną barwę, bogaty smak i cudowny aromat.
Czerwona porzeczka
Nalewka z intensywną barwą, lekką kwasowością. Odmiana Rovada jest jedną z
najsmaczniejszych czerwonych porzeczek hodowanych w Polsce.
Świeża wiśnia
Przepiękna nasycona barwa i smak świeżej, soczystej wiśni. Seria Limitowana.

Wszystkie nalewki produkcji Karola Majewskiego
Dostępne w cenie 12 zł / 40 m lub butelkach 200 ml w cenie 50 zł

