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Essigmeisterei
Ręcznie wykonana, czysta produkcja.

Jabłko-Bursztyn – Balsamico No. 014
Z beczki z drewna wiśni ma jako podstawę ręcznie gotowane
cydr i wino jabłkowe.
0,5 l / butelka
Numer artykułu: 511057

Czarna wiśnia - Balsamico No.012
Z octu wiśniowego, zredukowanego moszczu wiśniowego i
moszczu gronowego produkowany jest ten głęboki, czarny ocet
leżakowy.
0,5 l / butelka
Numer artykułu: 511056

Whiskey Single Malt –leżakowy- Ocet No. 017
Zredukowany moszcz gronowy na ogniu i ocet winny są
podstawą tego bursztynowego octu leżakowego, który
dojrzewa w beczkach Single Malt.
0,2 l / butelka
Numer artykułu: 511120

Gruszka – leżakowy- Ocet No. 022
Z octu jabłkowego i zredukowanego moszczu gruszkowego
produkowany jest ocet leżakowy w kolorze miedzianym. W nim
słodycz gruszek jest harmonijnie połączona z kwasowością
octu, aromaty owoców rozwijają się dość dyskretnie.
0,5 l / butelka
Numer artykułu: 511119

Jabłko-Limousin – leżakowy- Ocet No. 015
Ocet klasyczny na wysokim poziomie: umiarkowane, ale mimo
to obecne smaki jabłkowe uzupełniają ten ocet jabłkowy z
octu jabłkowego i zredukowanego moszczu jabłkowego.
0,5 l / butelka
Numer artykułu: 511058

Kwiaty czarnego bzu– leżakowy- Ocet No. 003

Tradycja i Jakość
„Spowalniana produkcja“
Ocet produkuje się w dużych drewnianych
beczkach w specjalnie opracowanym procesie w
13 skomplikowanych etapach, powoli i delikatnie
i z najbardziej naturalnymi właściwościami,
zgodnie ze starym, ręcznie wykonanym procesem
i własną normą browaru „Acetum 1868
germanitus". Ta stara metoda produkcji jest
unikalna w Niemczech - tę naturalną jakość
nazywa się „Balemasam"
Białe złoto – Balsamico No. 502
Moszcz z białych winogron „na świeżych kwiatach",
bezpośrednio sfermentowany i dojrzewający w
drewnianych beczkach.
3,0 l / karton - Bag-In-Box (BiB)
Numer artykułu: 511051

Jabłko - Ocet No.503
Świeże, owocowe, harmonijne. Ten mistrzowski ocet
przekonuje swoim pełnym bukietem.
3,0 l / karton - Bag-In-Box (BiB)
Numer artykułu: 511052

Białe Wino - Ocet No. 504
Ten ocet jest fermentowany w dużej drewnianej beczce
o pojemności 3000 litrów.
3,0 l / karton - Bag-In-Box (BiB)
Numer artykułu: 511053

Oprócz białego octu winnego, ten stary złoty ocet leżakowy jest
wytwarzany z cukru i ekstraktu świeżego czarnego bzu.
0,5 l / butelka

Czerwone wino - Ocet No. 505

Numer artykułu: 511055

Numer artykułu: 511054

Najwyższa jakość na każdy dzień.
3,0 l / karton - Bag-In-Box (BiB)

Podane ceny są cenami netto. Mogą ulec zmianie. Do wyczerpania zapasu.
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