Terroir

É um orgulho estarmos localizados na Península de
Setúbal – uma região de clima ameno, vinhos
soberbos e produtos excecionais.

Frutos

Compramos os nossos frutos a pequenos agricultores,
deliciosas hortas de fruta e propriedades do
município de Palmela, com o objetivo de os apoiar e,
simultaneamente, assegurar a qualidade dos frutos
que utilizamos.

Fábrica

Na nossa fábrica, combinamos a utilização de
equipamento de ponta e tecnologia para a produção
de vinhos de citrinos com os métodos tradicionais de
destilação em alambiques de cobre. Os nossos
produtos são envelhecidos em barris de carvalho
francês por um periodo mínimo de 9 meses.

Produtos

Produzimos bebidas únicas, numa seleção cuidada de
frutas e utilização da fruta inteira com as suas cascas.

Palmanhac
é uma
produção
familiar de
vinhos de
frutas e
aguardentes
da região de
Palmela.

QUEM SOMOS
O criador da marca Palmanhac inspirou-se na
natureza de Portugal, pomares cítricos,
plantações de morangos suculentos da região de
Palmela, bem como pela cultura generalizada de
consumo e produção de vinhos doces de Porto e
Moscatel e de aguardentes.

A nossa filosofia é tornar possível o impossível.
Nesse sentido, na nossa linha de produção, irá
encontrar vinhos cítricos sem análogos de
tecnologia, feitos de frutos inteiros de limões e
laranjas, preservando todas as suas vitaminas e
propriedades úteis.
A nossa aguardente de limão é produzida
inteiramente de álcool de elevada pureza feita
exclusivamente de vinho de limão, algo ímpar no
mundo da produção alcoólica.
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Esta bebida alcoólica fermentada, feita de laranjas
é fabricada de forma artesanal numa destilaria
local por uma família arménia de acordo com a sua
receita tradicional de 1895. Os frutos desta bebida
única provêm dos jardins de laranjas perfumadas
da Península de Setúbal.
Uma garrafa consiste de: laranjas da variedade
«Moscatel» (67%), laranjas destiladas (16%), açúcar
de cana (17%). E o mais importante, esta bebida
não contém sabores artificiais ou conservantes e
pode produzir um depósito natural.
Possui um sabor rico e gracioso de casca de laranja,
gengibre e pêssego. Oferece al paldar notas de mel.
Recomendavel consumir com temperatura 10-14С
o com gelo.
500ml
16,0%
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Esta bebida alcoólica fermentada, feita de limões é
fabricada de forma artesanal numa destilaria local
por uma família arménia, de acordo com a sua
receita tradicional de 1895. Os frutos desta bebida
única provêm dos jardins de limões inebriantes e
perfumados da Península de Setúbal.
Uma garrafa consiste de: limões (70%), limões
destilados (18%), açúcar de cana (12%). Acima de
tudo, esta bebida não possui sabores artificiais ou
conservantes e pode produzir um depósito natural.
Tem um estilo crocante e vibrante de limão com os
toques de abeto e notas de piheiro e a doçura bem
equilibrada.
Recomendavel consumir com temperatura 10-12С
o com gelo.
500ml
18,0%
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Esta bebida alcoólica fermentada feita de
morangos é feita à mão numa destilaria local por
uma família arménia de acordo com a sua receita
tradicional de 1895. As bagas desta bebida única
são de quintas de morangos da Península de
Setúbal.
Uma garrafa desta bebida consiste de: morangos
(69%), morangos destilados (22%), açúcar de cana
(17%). E o mais importante, esta bebida não tem
sabores artificiais nem conservantes e pode
produzir um depósito natural.
Tem um sabor tentador com ligeiras notas de
bagas.
Recomendavel consumir com temperatura 10-14С
o com gelo.
500ml
22,0%
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Esta aguardente de limão cinco vezes destilada é
elaborada à mão numa destilaria local por uma
família arménia de acordo com a sua receita
familiar tradicional de 1895. Os frutos desta bebida
única são de jardins de limoeiros perfumados e
inebriantes da Península de Setúbal.
Uma garrafa da bebida consiste num produto
natural, e o mais importante, não tem sabores
artificiais nem conservantes.
É elegante e suave com longas notas de limão.
500 ml
40,0%
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Esta aguardente de limão é feito à mão numa
adega local por uma família armênia de acordo
com a sua receita cuidadosamente guardada,
desde 1895. Estagiou em barris de carvalho
francês durante 12 meses.
Tem na sua posse uma garrafa com o produto
natural. È produzido apenas com a fruta fresca
naturalmente fermentada. Não tem sabores
artificiais nem conservantes.
É elegante e suave com notas intensas e
amadeiradas de limão.
Recomendavel consumir com temperatura: 8-12С
o com gelo.
500 ml
40,0%
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Esta aguardente de laranja é artesanalmente
produzida na adega local de uma familia Arménia
de acordo com a sua receita sigilosamente
guardada desde 1895. Os frutos desta bebida única
são de plantações de laranjeiras doces e
perfumadas da Península de Setúbal.
Uma garrafa da bebida consiste num produto
natural, e o mais importante, não tem sabores
artificiais nem conservantes.
É fragrante e suave com longas notas de laranja.

Recomendavel consumir com temperatura: 10-14С
500 ml
40,0%

Contacte-nos
www.palmanhac.pt
palmanhac@gmail.com
sales.palmanhac@gmail.com
964 690 254 Natalia Bob
927 301 104 Polina Frusova

