Familientradition aus Gilowitz

PRODUKTOVÝ
KATALOG

Anton Kaapl
SLIVOVICE 47%

Anton Kaapl
JABLKOVICE 47%

Tuto prvotřídní slivovici vyrábíme
několikanásobnou destilací z vyzrálého kvasu
připraveného z kvalitních, sladkých a zralých
švestek od našeho ovocnáře z oblasti polského
Lublinu. Všechny švestky před naložením
odpeckováváme. Citlivost mistra destilatéra a
moderní technologie dává výrazně jemný
destilát s ovocnou chutí připomínající sladké
citrusy na mořské pláži s lehkým aroma po
švestkách, které se zráním v nerezových
nádržích stává kulatější a podmanivější. Slivovice
obdržela od rakouských someliérů v březnu 2019
bronzovou medaili na soutěži ve Wieselburgu.

Klasickou českou jablkovici jsme dovedli téměř
k dokonalosti. Kvas z vyzrálých a sladkých jablek
od našeho ovocnáře z oblasti jihočeských
Lhenic, destilovaný mistrem destilatérem
s citem pro požadovanou vůni a chuť po
jablíčkách dává neskutečně jemnou a lahodnou
jablkovici, mnohými upřednostňovanou před
ostatními pálenkami. Opravdu stojí
za ochutnání a dostane vás.

Anton Kaapl
HRUŠKOVICE 47%

Anton Kaapl
HRUŠKOVICE WILLIAMS 47 %

Odrůdový destilát z pečlivě vybraných
a tříděných hrušek křížence Xenia vykvašený
s pomocí ušlechtilých kvasinek vyniká, díky
pečlivé destilaci mistra destilatéra, typicky
jemnou, lehce kořeněnou a kulatou, ovocnou
chutí s lehkým hruškovým aroma. Opravdový
skvost bez žádné senzorické chyby.

To nejlepší z hruškovic. Pálenka destilovaná
z kvasu založeného pouze z odrůdy hrušek
Williams. Díky ušlechtilému, speciálnímu
postupu kvašení a opatrné destilaci mistra
destilatéra jsou do pálenky přeneseny typické
intenzivní tóny hrušky Williams s jemností
vlastní našim destilátům. Příjemné štípnutí
na počátku, rázný nástup, těžká, sladká a velmi,
velmi dlouhá dochuť. To je naše Williamska.

Anton Kaapl
VIŠŇOVICE 47%

Anton Kaapl
BIERBRAND 47%

Originální mix višní z oblasti jihočeských Lhenic
a oblasti polského Lublinu dává jeden
z nejjemnějších destilátů. Díky kvalitně vedené
destilaci mistra destilatéra, má višňovice
intenzivní, lehkou vůni po višních a jemnou chuť.
Rakouští someliéři ve Wieselburgu ohodnotili
v březnu 2019 naši višňovici zlatou medailí a při
smyslovém hodnocení jí udělili 19 z 20 možných
bodů. V březnu 2020 obdržela tato višňovice
na celosvětové soutěži destilátů Destillata
ve Vídni bronzovou medaili. V nerezových
nádržích zraje od září 2018.

Speciální pivní destilát z pivní mladiny
připravené a vyrobené vrchním sládkem Janem
Wünschem z Pivovaru Jílovice pro náš lihovar
a destilovaný mistrem destilatérem
na podmanivě jemnou chuť s pivním
nádechem. Cítíte slad a příjemnou vůni
pivovaru. Jedná se o společný produkt Pivovaru
Jílovice a Lihovaru Anton Kaapl. Bierbrand
obdržel v březnu 2020 stříbrnou medaili
od someliérů v rakouském Wieselburgu.
Naše specialita.

Anton Kaapl
MERUŇKOVICE 47%
Originální mix francouzských a polských
meruněk destilovaný mistrem destilatérem
má intenzivní a nasládlou vůni po meruňkách
s velmi lehkým podtónem pecek. Správně
vedená vícestupňová destilace meruňkovici
udělila charakteristickou jemnou chuť, typickou
pro naše destiláty.

Familientradition aus Gilowitz

Jemné ovocné destiláty z rodinného lihovaru s originální rodinnou recepturou
a technologií výroby. Vybrané ovoce, pečlivě řízený proces kvašení, několikastupňové destilace a stárnutí alkoholu. Pro mlsné jazyky výjimečná dobrota.
Ovoce osobně vybíráme u nejlepších evropských sadařů.
Zralé destiláty ředíme měkkou demineralizovanou vodou ze 102 metrů
hlubokého vrtu v klikovském souvrství Třeboňské pánve.
Destiláty lahvujeme do exkluzivních silnostěnných lahví
o objemech 0,05 l, 0,2 l, 0,35 l, 0,5 l a 0,7 litru.

Naše doporučení:
Pro získání lepší chutě a dokonalého aroma, podávejte naše destiláty
při teplotě 16 až 20°C v degustačních skleničkách. Tyto sklenky díky svému
unikátnímu tvarování udržují uvolňující se aromatické látky uvnitř a umožní
vám tak lépe ocenit jemné vonné i chuťové odstíny nápoje. Destilát po nalití
do skleničky nechte otevřít a zklidnit. Hlavně nechvátejte. Vydržte to.
Tento čas využijte pro komunikaci a sdílení radostí s přáteli. Nalitý destilát si
užívejte. Několikrát si přivoňte, než se vůbec lehce napijete. Odměnou za vaši
trpělivost bude nádherný zážitek z pití našeho kvalitního destilátu.
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