CYDR GRÓJECKI
GRZANY
Grójecki Grzany to alkoholowy napój na
bazie cydru, doprawiony cynamonem
i goździkami. Znakomity na chłodniejsze
i zimowe dni.
Gotowy do spożycia po podgrzaniu.
Cydr Grójecki poleca się do picia.
Taka prawda!

alk. 4,5% obj.
poj. 0,5l

cydr grzany

CYDROWNIA TO ZESPÓŁ PASJONATÓW POLSKICH CYDRÓW. TWORZYMY JE Z NAJWIĘKSZĄ STARANNOŚCIĄ, Z WYSELEKCJONOWANYCH
POLSKICH JABŁEK. WIERZYMY, ŻE CYDR Z POLSKICH JABŁEK MOŻE

GRZEJNIK
CZERWONY
Grzejnik czerwony to pełne smaku
czerwone wino z naturalnymi
wyciągami przypraw – goździków
i cynamonu. Znakomite na chłodniejsze
i zimowe dni.
Gotowe do spożycia po podgrzaniu.

dostępny
w poj . 5L

wino grzane

GRZEJNIK
BIAŁY
Grzejnik biały to jedyna taka propozycja na
polskim rynku! Pyszna kombinacja wina
jabłkowego i starannie dobranych przypraw
korzennych. Znakomite na chłodniejsze
i zimowe dni.
Gotowe do spożycia po podgrzaniu.
alk. 13% obj.
poj. 1l

dostępny
w poj . 5L
wino grzane
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NIE TYLKO SAMI PIJEMY Z PRZYJEMNOŚCIĄ, ALE KTÓRY LUBI CAŁA
EUROPA, A MOŻE NAWET ŚWIAT!

NASZE CYDRY
Najlepsze cydry – takie jak te, które mamy Wam do zaoferowania – wytwarzane są ze 100%-wego moszczu jabłkowego. Oznacza to, że z jabłek wyciska się sok i poddaje fermentacji. Smak
i aromat uzyskuje się dzięki odpowiedniej mieszance gatunków
jabłek. Jak to robimy musi na razie pozostać naszą tajemnicą!
Możecie być jednak pewni, że korzystamy wyłącznie z polskich
jabłek – bo według nas, tylko one mają moc.

alk. 13% obj.
poj. 1l i 20l
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STAĆ SIĘ NASZĄ POLSKĄ DUMĄ – NAPOJEM ALKOHOLOWYM, KTÓRY

Y

Portfel Cydrowni to kilka rodzajów doskonałych cydrów. Zarówno tych droższych jak Cider Inn, stworzonych z myślą o najbardziej wymagających, jak i bardziej „imprezowych” jak Dzik lub
ekonomicznych jak Grójecki, które dają satysfakcjonującą jakość
po bardzo atrakcyjnej cenie. Dzięki temu konsumenci mogą wybrać najbardziej im odpowiadający polski cydr. A kiedy robi się
chłodno i nadchodzi ochota na mocniejsze i bardziej rozgrzewające smaki, mamy do zaoferowania nasz specjalny portfel
zimowy – cydr Grójecki Grzany i wino grzane Grzejnik w dwóch
odmianach – czerwone i białe.
CYDROWNIA

CIDERINN NIEBIESKI
(WYTRAWNY SMAK)

DZIK POLSKI CYDR

To szlachetny, wytrawny cydr, do
produkcji którego używany jest tylko
świeżo wyciśnięty sok z jabłek. Nie ma
w nim zagęszczonych soków, ani wody.
Jest niepasteryzowany.

Dzik jest naturalnym cydrem
produkowanym wyłącznie
z polskich, najbardziej dzikich
jabłek. Dzik jest mocno
orzeźwiający i pobudzający.

alk. 4,4% obj.
poj. 0,33l i 0,75l

alk. 4,5% obj.
poj. 0,33l i 1l, KEG

dostępny
w KEG 30L
L
CIDERINN ZIELONY
(PÓŁWYTRAWNY SMAK)

CYDR GRÓJECKI

Wytwarzany ze 100%-wego moszczu
jabłkowego ma lekki, orzeźwiający smak.
Jest idealny na ciepły, letni dzień.

Cydr Grójecki to kwintesencja smaku
jabłka. W 100% naturalny, lekki napój
alkoholowy, który powstał w Grójcu
– sercu polskiego sadownictwa.

alk. 4,5% obj.
poj. 0,33l i 0,75l

alk. 4,5% obj.
poj. 0,5l

CIDERINN CZERWONY
(PÓŁSŁODKI SMAK)

GRÓJECKI GRUSZKOWY

Jest wytwarzany ze 100%-owego
moszczu jabłkowego. Złożoność
i głębia jego smaku znajdzie
uznanie każdego konesera.

To lekki napój alkoholowy o wyjątkowo
delikatnym, przyjemnym smaku. Nasze
perry powstaje w grójeckim sercu
polskiego sadownictwa, gdzie z pewnością nie brakuje doskonałych owoców
o wyjątkowej jakości.

alk. 7% obj.
poj. 0,33l i 0,75l

alk. 4,5% obj.
poj. 0,5l
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