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Sharish

13 - A Sorte Faz-se!

Bluwer

Mariquinhas

Outros Licores Nacionais 

Outros Licores Internacionais 

Licorosos

William Hinton

Quinta Vale d’Aldeia 

Maldita

Mad Medronho

Louriana

Palácio da Brejoeira 

Marquês de Marialva

Paço dos Cunhas

Cachaça 21

Paddy Irish Whiskey

Sake Ozeki

Red Spirit



De caráter Português e produzido no Alentejo, vai buscar o seu nome à Vila de Monsaraz.

Utilizado durante a ocupação muçulmana, o termo árabe Sharish significa Xara ou Jara, a muito
alentejana esteva (cistus ladanifer). Assim Monte Sharish significaria Monte erguido
numimpenetrável brenhal de estevas, originando posteriormente Monsaraz.

Das memórias nascem os sabores e como inspiração, António Cuco foi recuperar cheiros e sabores
da sua infância, como a maçã Bravo de Esmolfe, que a sua bisavó lhe dava para comer na feira de
Borba, e a lúcia-lima, um aroma que lhe fazia lembrar o chá que a avó de S. Manços preparava à
hora do lanche. A estas memórias juntou os botânicos, citrinos e outros ingredientes, todos da sua
terra, para chegar à fórmula final do seu Gin Sharish.
António Cuco passou de um simples apreciador de Gin para um verdadeiro “alquimista de sabores”,
sendo capaz de criar uma marca emblemática e reconhecida internacionalmente.

SHARISH ORIGINAL
Gin | Alentejo | Ref. 76.016

SHARISH BLUE MAGIC
Gin | Alentejo | Ref. 76.005

SHARISH ORANGE BLOSSOM
Gin | Alentejo | Ref. 76.013

SHARISH LAURINIUS
Gin | Alentejo | Ref. 76.012

TRIPACK ORIGINAL
Gin | Alentejo | Ref. 76.011

TRIPACK MAGIC BLUE
Gin | Alentejo | Ref. 76.010
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SHARISH ORIGINAL
Gin | Alentejo

Ref. 76.016

O Sharish Gin é uma bebida suave e de
aroma único, onde predominam os
sabores cítricos – provenientes da casca
de laranja -, o suave adocicado da
maçã bravo de Esmolfe e da baunilha,
bem como o identificável zimbro. Os
toques mais subtis deste gin provêm do
cravinho e da semente de coentros,
sendo que, no final da degustação, o
ligeiro picor da Lúcia-Lima se faz sentir.

Formatos Disponíveis: 5 cl, 50 cl e 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 96 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 5600267173063
ITF: 5600267173063

SHARISH BLUE MAGIC
Gin | Alentejo

Ref. 76.005

O Gin Sharish deu origem a novas
descobertas surpreendentes por parte
de António Cuco, como disso é exemplo
a edição Blue Magic. Entre os seus
botânicos podemos encontrar morango,
framboesas frescas, canela,
cardamomo, limão, raiz de angélica,
gengibre, alcaçuz, semente de coentro
e, claro, zimbro. A estrela deste gin é
uma flor de nome Clitoria Ternatea, que
confere ao gin um tom azul. Este gin
tem um “toque mágico”, pois quando
adicionada a água tónica será
transformado num rosa claro.

Formatos Disponíveis: 5 cl e 50 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 96 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 5600267173032
ITF: 5600267173022

SHARISH ORANGE BLOSSOM
Gin | Alentejo

Ref. 76.013

Esta edição limitada visa celebrar a
primavera e os aroma frescos da
mesma, com botânicos criteriosamente
seleccionados, que foram destilados em
conjunto num método tradicional, com
recurso a cesto de botânicos para
potenciar aromas. No final foram
infusionadas flores de laranjeira secas
para obter a sua coloração âmbar.
Destilado no final da primavera de 2019
deu lugar a 9.999 Garrafas numeradas.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 96 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 5600267173117
ITF: 5600267173117
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SHARISH LAURINIUS
Gin | Alentejo

Ref. 76.012

Edição Limitada de 3883 garrafas, com
estágio de 1 ano em barricas de
Aguardente Vínica da Lourinhã, uma
das 3 únicas regiões demarcadas de
aguardente vínica no Mundo (à
semelhança de Cognac e Armagnac).
Uma versão do Sharish Original, na
qual seria substituída a Maçã Bravo de
Esmolfe por Pêra-Rocha do Oeste,
acrescentado um botânico extra, a folha
de Loureiro, em homenagem à
Lourinhã.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 96 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 56002671730542
ITF: 56002671730445

TRIPACK ORIGINAL
Gin | Alentejo

Ref. 76.011

Tripack Original (2 originais + 1 blue)
O Sharish Gin é uma bebida suave e de
aroma único, onde predominam os
sabores cítricos – provenientes da casca
de laranja -, o suave adocicado da
maçã bravo de Esmolfe e da baunilha,
bem como o identificável zimbro.
Sharish Blue Magic, a estrela deste gin
é uma flor de nome Clitoria Ternatea,
que confere ao gin um tom azul. Este
gin tem um “toque mágico”, pois quando
adicionada a água tónica será
transformado num rosa claro.

Formatos Disponíveis: 5 cl

Teor Alcoolico:  %

Informações Logisticas
Europalete com 63 caixas de madeira
com 3 unidades
Peso da garrafa: 0,90 Kg
Peso da caixa: 9,6 Kg
EAN: 5600267173612
ITF: 5600267173617

TRIPACK MAGIC BLUE
Gin | Alentejo

Ref. 76.010

Tripack Magic Blue (2 blue + 1 original)
Sharish Blue Magic, a estrela deste gin
é uma flor de nome Clitoria Ternatea,
que confere ao gin um tom azul. Este
gin tem um “toque mágico”, pois quando
adicionada a água tónica será
transformado num rosa claro.
O Sharish Gin é uma bebida suave e de
aroma único, onde predominam os
sabores cítricos – provenientes da casca
de laranja -, o suave adocicado da
maçã bravo de Esmolfe e da baunilha,
bem como o identificável zimbro.

Formatos Disponíveis: 5 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 63 caixas de madeira
com 3 unidades
Peso da garrafa: 0,90 Kg
Peso da caixa: 9,6 Kg
EAN: 560026717361
ITF: 560026717366



Um gin de aspeto jovem, com paladar final fresco e cítrico. Transmite a mensagem de que a sorte
se faz, daí chamar-se Gin 13.
O design da garrafa transmite também esta simbologia associada ao “número do azar”, como uso
do gato preto do trevo e das caveiras.

13 ORIGINAL
Gin | Alentejo | Ref. 76.004

13 FRAMBROESAS FRESCAS
Gin | Alentejo | Ref. 76.003
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13 ORIGINAL
Gin | Alentejo

Ref. 76.004

O 13º ingrediente deste gin é o lúpulo,
utilizado nas cervejas artesanais. Com
13 botânicos: zimbro, semente de
coentro, limão, tangerina, cardamomo,
gengibre, amêndoa, raíz de angélica,
alcaçuz, erva príncipe, flor de jasmim,
chá preto e lúpulo. Destilado em
alambiques tradicionais portugueses:
álcool base de cereais destilado em
chama nua 4 vezes, posteriormente
destilado de novo com todos os
botânicos dentro do alambique, com
exceção do limão e da erva príncipe,
que são colocados no cesto de
botânicos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 126 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,15 Kg
Peso da caixa: 6,90 Kg
EAN: 5600280078062
ITF: 156000280078066

13 FRAMBROESAS FRESCAS
Gin | Alentejo

Ref. 76.003

Com 13 botânicos: zimbro; semente de
coentro; limão; tangerina; cardamomo;
gengibre; amêndoa; raiz de angélica;
alcaçuz; erva príncipe; flor de jasmim;
chá preto e framboesas frescas.
Destilado em alambiques tradicionais
portugueses: álcool base de cereais
destilado em naked flame 4 vezes,
depois destilado novamente com todos
os botânicos dentro do alambique com
exceção do limão e erva príncipe que
são colocados no cesto de botânicos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 126 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,15 Kg
Peso da caixa: 6,90 Kg
EAN: 5600280078154
ITF: 156000280078151



Destilado na região portuguesa de Monsaraz, no Alentejo, caracterizada pela alta qualidade dos
seus produtos artesanais e gastronômicos.

BLUWER INVISIBLE
Gin | Alentejo | Ref. 76.002
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BLUWER INVISIBLE
Gin | Alentejo

Ref. 76.002

O Gin Bluwer Invisible recolhe alguns dos seus botânicos frescos.
Botânicos esses como: zimbro, chá preto, raiz de angélica, alcaçuz,
cardamomo, semente de coentro, alecrim fresco, eucalipto fresco,
casca de tangerina, flor de lavanda, lima fresca, flor de jasmin, erva
principe, gengibre fresco e ginseng.
Todos os ingredientes utilizados na elaboração do Gin Bluwer
Invisible são 100% naturais e o seu processo 100% artesanal.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 37,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 95 caixas de cartão de 6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,42 Kg
Peso da caixa: 8,52 Kg
EAN: 5600267173704
ITF: 56002671737017



Por volta dos anos 40 Abílio Ferreira de Carvalho desenvolveu uma receita de Licor de Ginja numa
pequena Taberna. Receita essa que assumimos preservar no nosso licor nos dias de hoje,
mantendo sempre a qualidade e a tradição familiar. O nosso licor é produzido a partir de frutos dos
nossos Ginjais, cuidadosamente selecionados para produzir provavelmente um dos melhores
licores do Mundo. Já dizia a Mariquinhas!
Dos nossos ginjais selecionamos cuidadosamente as “ginjas”, certificadas com o IGP (Indicação
Geográfica Protegida), que, após uma maceração ao longo de 12 meses, obtemos um licor 100%
natural, de tradição familiar.

MARIQUINHAS SEM FRUTO
Ginja | Óbidos | Ref. 88.035

MARIQUINHAS COM FRUTO
Ginja | Óbidos | Ref. 88.016

MARIQUINHAS ED. BOLSO
CIDADES DE PORTUGAL
Ginja | Óbidos | Ref. 88.024

MARIQUINHAS BAG IN BOX
Ginja | Óbidos | Ref. 88.008

MARIQUINHAS COM FRUTO
EDIÇÃO ESPECIAL
Ginja | Óbidos | Ref. 88.042

MARIQUINHAS SEM FRUTO
EDIÇÃO ESPECIAL
Ginja | Óbidos | Ref. 88.047

MARIQUINHAS RESERVA 15
RUM
Gin | Óbidos | Ref. 88.054

MARIQUINHAS BLENDED
RESERVE 2017
Ginja | Óbidos | Ref. 88.097

MARIQUINHAS C/6 COPOS
CHOCOLATE (MARIQUINHAS)
Ginja | Óbidos | Ref. 88.015

MARIQUINHAS C/12 COPOS
CHOCOLATE (LICÓBIDOS)
Ginja | Óbidos | Ref. 88.010

MARIQUINHAS C/ 2 COPOS DE
CERÂMICA (ALMA)
Ginja | Óbidos | Ref. 88.011

MARIQUINHAS C/ 2 COPOS DE
CERÂMICA (TRADIÇÃO)
Ginja | Óbidos | Ref. 88.012

GINJA DO BAIRRO
Ginja | Óbidos | Ref. 88.066

MARIQUINHAS VINAGRE DE
GINJA
Vinagre | Óbidos | Ref. 88.074
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MARIQUINHAS SEM FRUTO
Ginja | Óbidos

Ref. 88.035

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.

Formatos Disponíveis: 4 cl, 20 cl, 50 cl e 70 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 116 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,29 Kg
Peso da caixa: 7,96 Kg
EAN: 5606530220243
ITF: 150606530220240

MARIQUINHAS COM FRUTO
Ginja | Óbidos

Ref. 88.016

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.

Formatos Disponíveis: 50 cl e 70 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 116 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,29 Kg
Peso da caixa: 7,96 Kg
EAN: 5606530220236
ITF: 150606530220233

MARIQUINHAS ED. BOLSO
CIDADES DE PORTUGAL
Ginja | Óbidos

Ref. 88.024

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.

Formatos Disponíveis: 10 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 76 caixas de cartão de
24 garrafas.
Peso da garrafa: 0,333 Kg
Peso da caixa: 8,00Kg
EAN: 5606530221172
ITF: 15606530221179

MARIQUINHAS BAG IN BOX
Ginja | Óbidos

Ref. 88.008

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.

Formatos Disponíveis: 300 cl e 450 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas de cartão de
4 Bags in Box garrafas.
Peso da garrafa: 3,37 Kg
Peso da caixa: 7,96 Kg
EAN: 5606530220304
ITF: 150606530220301
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MARIQUINHAS COM FRUTO
EDIÇÃO ESPECIAL
Ginja | Óbidos

Ref. 88.042

Licor 100% natural. De aspeto límpido,
cor rubi, frescura ácida, consistência
licorosa, aroma intenso a ginja e um
ligeiro toque a canela.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 75 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,07 Kg
Peso da caixa: 6,54 Kg
EAN: 5606530220335
ITF: 15606530220332

MARIQUINHAS SEM FRUTO
EDIÇÃO ESPECIAL
Ginja | Óbidos

Ref. 88.047

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.

Formatos Disponíveis: 20 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 75 caixas de cartão de
12 garrafas.
Peso da garrafa: 0,50 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 5606530220342
ITF: 15606530220349

MARIQUINHAS  RESERVA  2015 
RUM
Gin | Óbidos

Ref. 88.054

Os melhores frutos da colheita de 2015 
envelhecidos 14 meses em pipas de 
carvalho da Madeira, depois de 6 anos 
a envelhecerem Rum William Hinton. 
Uma ginja menos doce, mais encorpada 
e com um final deboca de rum. 
Numerada a 1499 garrafas.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico:  18%

Informações Logisticas
Europalete com 75 caixas de cartão de
1 garrafa.
Peso da garrafa: 1,4 Kg
Peso da caixa: 1,7 Kg
EAN: 5606530221288
ITF: 15606530221285

MARIQUINHAS BLENDED
RESERVE 2017
Ginja | Óbidos

Ref. 88.097

A partir dos ginjais selecionámos as
melhores ginjas para produzir este
Blended envelhecido em barricas de
carvalho francês e americano durante
cerca de 12 meses.
Caracteriza-se por um toque menos
doce que o normal e um ligeiro final de
boca de madeira. Equilibrado, suave e
apetecível, um licor único.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 20 %

Informações Logisticas
Europalete com 75 caixas de cartão de
2 garrafas.
Peso da garrafa: 1,18 Kg
Peso da caixa: 2,55 Kg
EAN: 5606530221332
ITF: 15606530221339
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MARIQUINHAS C/6 COPOS
CHOCOLATE (MARIQUINHAS)
Ginja | Óbidos

Ref. 88.015

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.
O conjunto é cosntiotuido por uma
garrafa de licor de ginja sem fruto de 20
cl e 6 copos de chocolate.

Formatos Disponíveis: 20 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 8,76 Kg
EAN: 5606530220397
ITF: 15606530220394

MARIQUINHAS C/12 COPOS
CHOCOLATE (LICÓBIDOS)
Ginja | Óbidos

Ref. 88.010

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.
O conjunto é cosntiotuido por uma
garrafa de licor de ginja sem fruto de 50
cl e 12 copos de chocolate.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico:  18%

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 8,76 Kg
EAN: 5606530220397
ITF: 15606530220394

MARIQUINHAS C/ 2 COPOS DE
CERÂMICA (ALMA)
Ginja | Óbidos

Ref. 88.011

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.
O conjunto é cosntiotuido por uma
garrafa de licor de ginja sem fruto de 20
cl e 2 copos de cerâmica.

Formatos Disponíveis: 20 cl

Teor Alcoolico:  18%

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas
Peso da garrafa:0,70 Kg
Peso da caixa: 7,00 Kg
EAN: 5606530220687
ITF: 15606530220684

MARIQUINHAS C/ 2 COPOS DE
CERÂMICA (TRADIÇÃO)
Ginja | Óbidos

Ref. 88.012

O licor Mariquinhas é produzido a partir
de frutos dos ginjais portugueses,
cuidadosamente selecionados para
produzir um dos melhores licores do
mundo. Este é um licor 100% natural.
De aspeto límpido, cor rubi, frescura
ácida, consistência licorosa, aroma
intenso a ginja e um ligeiro toque a
canela.
O conjunto é cosntiotuido por uma
garrafa de licor de ginja sem fruto de 50
cl e 2 copos de cerâmica.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico:  18%

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas
Peso da garrafa: 1,17 Kg
Peso da caixa: 8,76 Kg
EAN: 5606530220755
ITF: 15606530220752
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GINJA DO BAIRRO
Ginja | Óbidos

Ref. 88.066

É uma ginja com 16% de álcool e o seu
preço deve-se a macerações menos
longas mas, tal como a Mariquinhas, as
ginjas utilizadas são certificadas como
Indicação Geográfica Protegida (IGP)
Notas de Prova: tom rubi com nuances
acastanhadas, consistência licorosa e
aroma e sabor intenso a ginja.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 16 %

Informações Logisticas
Europalete com 76 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,30 Kg
Peso da caixa: 8,20 Kg
EAN: 5606530221295
ITF: 15606530221292

MARIQUINHAS VINAGRE DE
GINJA
Vinagre | Óbidos

Ref. 88.074

Este vinagre surge com uma parceria
entre a Mariquinhas e a Paladin.
É um vinagre um pouco mais espesso
que o vinagre normal, mas não tanto
como o vinagre balsâmico, vai muito
bem acompanhado de um queijo ou
uma salada.
É um vinagre 100% Natural e 100%
Português.

Formatos Disponíveis: 10 cl

Informações Logisticas
Europalete com 410 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 0,26 Kg
Peso da caixa: 1,26 Kg



PONCHA DA MADEIRA
TRADICIONAL
Licoroso | Madeira | Ref. 81.003

PONCHA DA MADEIRA
MARACUJÁ
Licoroso | Madeira | Ref. 81.002

LIMÃO DO CÉU
Licoroso | Oeste | Ref. 88.062
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PONCHA DA MADEIRA
TRADICIONAL
Licoroso | Madeira

Ref. 81.003

Poncha é uma bebida tipicamente
madeirense, surgida na Ilha da Madeira
em meados do séc. XVIII, pela mão dos
ingleses. Durante todo o século XIX, a
poncha foi uma bebida muito
consumida no seio das famílias
madeirenses. Atualmente, a tradição da
poncha continua bem viva entre os
madeirenses e os instrumentos
utilizados como auxiliar de preparação
destas bebidas não têm alterado muito
na sua essência.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 16 %

Informações Logisticas
Europalete com 52 caixas de cartão de
12 garrafas.
Peso da garrafa: 1,10 Kg
Peso da caixa: 12,90 Kg
EAN: 5604772500543
ITF: 15604772500540

PONCHA DA MADEIRA
MARACUJÁ
Licoroso | Madeira

Ref. 81.002

Este licor resulta no evoluir da
tradicional poncha regional, que com
mestria e saber viu ingredientes serem-
lhe adicionados até à obtenção de um
produto com sabor, paladar e cheiro a
maracujá. É uma réplica fiel das mais
conhecidas ponchas de maracujá,
presentes no mercado da zona e em
que a base de fruta é toda ela
proveniente de regiões agrícolas
selecionadas.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 16 %

Informações Logisticas
Europalete com 52 caixas de cartão de
12 garrafas.
Peso da garrafa: 1,10 Kg
Peso da caixa: 12,9 Kg
EAN: 5604772500529
ITF: 15604772500526

LIMÃO DO CÉU
Licoroso | Oeste

Ref. 88.062

Licor inovador com espírito jovem e
fresco, inspirado no famoso licor de
limão italiano, mas adaptado ao gosto
dos portugueses. É um licor 100%
natural, obtido através da maceração
das cascas dos Limões da região
Oeste. Do pomar para a sua casa. Sirva
fresco com ou sem gelo, o verdadeiro
sabor do limão português.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 22 %

Informações Logisticas
Peso da garrafa: 0,90 Kg
Peso da caixa: 6,5 Kg
EAN: 5606530220960
ITF: 15606530220967



FIREBALL CINNAMON & WHISKY
Licoroso | Estados Unidos | Ref. 102.001

SOUTHERN COMFORT
ORIGINAL
Licoroso | Estados Unidos | Ref. 102.003
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FIREBALL CINNAMON &
WHISKY
Licoroso | Estados Unidos

Ref. 102.001

Com uma história recente, que se
iniciou no Canadá nos anos 80, os
whiskies com infusão de condimentos e
canela foram desde essa altura a
bebida perfeita para os invernos
gélidos. Esta bebida tem um forte sabor
a canela e aconselha-se a que seja
servida num shot, para melhor poder
desfrutar do seu lado quente e frio,
suave mas com algumas notas doces e
apimentadas.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 33 %

Informações Logisticas
Europalete com 114 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,26 Kg
Peso da caixa: 7,94 Kg
EAN: 088004023492
ITF: 10088004027367

SOUTHERN COMFORT
ORIGINAL
Licoroso | Estados Unidos

Ref. 102.003

Bebida frutada, apimentada e com um
toque a whiskey, criada em 1974 pelo
bartender Martin Wikes Heron.

Formatos Disponíveis: 70  cl e 100 cl

Teor Alcoolico: 35 %

Informações Logisticas
Caixa de 12 garrafas
Peso da garrafa: 1,71 kg
Peso da caixa: 19,58 kg
EAN: 1210000100504
ITF: 112100000100259



Reconhecida com uma marca de excelência na produção de rum, William Hinton, criou o MOOT,
um produto verdadeiramente madeirense.

MOOT
Vermute | Madeira | Ref. 81.004
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MOOT
Vermute | Madeira

Ref. 81.004

Aos aromas típicos de um Vinho Madeira envelhecido, juntámos
funcho, uma erva aromática nativa da ilha da Madeira, e algumas
especiarias. O resultado é o primeiro vermute genuinamente
madeirense, refrescante e versátil, perfeito para todas as ocasiões.
Servir com gelo e limão.   

Formatos Disponíveis: 75 cl

Teor Alcoolico: 14,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 72 caixas de cartão de 6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,4Kg
Peso da caixa: 8,5 Kg
EAN: 5600280078314
ITF: 15600280078311



É a marca líder do Dão e mais vendido no mundo. Cabriz conta uma história que nasce no Dão,
numa viagem pelo coração de Portugal, pelas terras, pelas serras e as suas gentes, apresentando
um portefólio alargado que procura chegar a todos os segmentos e momentos de consumo, mas
que segue uma premissa transversal: apresentar ao consumidor vinhos com uma excelente relação
qualidade-preço. Desde propostas perfeitas para o dia-a-dia, como os ‘Colheita Selecionada’, a
vinhos mais premium, como os Reservas branco e tinto. Cabriz apresenta, também, vinhos que
seguem as tendências de consumo atuais, com vinhos Biológicos e dois varietais da emblemática
Touriga Nacional: um tinto de perfil jovem, e um vinho branco inovador.

CABRIZ IMPAR
Licoroso | Dão | Ref. 35.2522
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CABRIZ IMPAR
Licoroso | Dão

Ref. 35.2522

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen. Aspecto cristalino
e cor topázio esverdeado. Complexo, predominante em frutos secos,
casca de laranja confitada, madeiras exóticas e cereal tostado.
Untuoso, frescura distinta e longa persistência. Em momentos de
lazer, para acompanhar carnes vermelhas assadas, queijos
estruturados, doces diversos e fruta tropical. Produção muito limitada
de 1000 garrafas e numeradas. Tempo de guarda 20 anos.

Formatos Disponíveis: 75 cl

Teor Alcoolico: 20 %

Informações Logisticas
Europalete com 85 caixas de madeira de 6 garrafas.
Peso da garrafa: 1kg
Peso da caixa: 7,5kg
EAN: 5604575005108



A marca Marquês de Marialva é a marca "chapéu" para os vinhos e espumantes DOC Bairrada da
Adega de Cantanhede. Nasceu como uma homenagem a um homem de Cantanhede - D. António
Luís de Meneses (1603-1675) - comandante das tropas Portuguesas nas importantes batalhas da
Guerra da Restauração (1640-1668) - Montes Claros e Linhas de Elvas - que valeram a reconquista
da independência de Portugal do reino espanhol. Como reconhecimento dos seus feitos gloriosos o
Rei D. Afonso VI atribuiu-lhe o título de Marquês de Marialva, que acumulou com o de 3º Conde de
Cantanhede. Esta singela homenagem da Adega de Cantanhede pretende brindar com o que de
melhor sabemos fazer, a bravura deste Cantanhedense a quem devemos a independência de
Portugal.

MARQUÊS DE MARIALVA
RESERVA DOS SÓCIOS
Licoroso | Bairrada | Ref. Ref.61.042

MARQUÊS DE MARIALVA
SINGULAR 2011
Licoroso | Bairrada | Ref. Ref.61.041
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MARQUÊS DE MARIALVA
RESERVA DOS SÓCIOS
Licoroso | Bairrada

Ref. Ref.61.042

Castas: 60% Baga, 20% Aragonez,
10% Jaen e 10% Touriga-Nacional. 
Nota de Prova: Cor rubi com tons
alaranjados. Notória intensidade
aromática, predominante em frutos
secos, madeiras e xóticas, nuances de
frutos confitados. Na boca é frutado,
untuoso, fresco e muito elegante.
Em momentos de lazer como aperitivo
ou para a companhar sobremesas
diversas.

Formatos Disponíveis: 75 cl

Teor Alcoolico: 17,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 100 caixas de cartão 6
de garrafas.
Peso da garrafa: 1,25 Kg
Peso da caixa: 7,50 Kg
EAN: 5601271070201
ITF: 65601271070203

MARQUÊS DE MARIALVA
SINGULAR 2011
Licoroso | Bairrada

Ref. Ref.61.041

Castas: 40% Baga, 30% Touriga-
Nacional e 30% Tinta-Roriz 
Nota de Prova: Cor rubi concentrado
com tons violáceos. Aroma intenso e
complexo é predominante em frutos
vermelhos, onde se destacam a cereja
sobre maturada, geleia de frutos
vermelha e frutos do bosque bem
maduros. Intenso e complexo,
apresenta extraordinário volume de
boca. Vivo, fresco e macio, apresenta
um final persistente.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 19,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 270 caixas de cartão 1
de garrafa.
Peso da garrafa: 1,32 Kg
Peso da caixa: 1,32 Kg
EAN: 5601271070300



Os vinhos da Quinta da Alorna são feitos a partir de uma selecção das melhores castas e
produzidos com recurso às novas tecnologias de vinificação.
Com 220 hectares de vinha que se divide entre castas como Touriga Nacional, Cabernet
Sauvignon, Alicante Bouschet, Arinto e Chardonnay, a Quinta da Alorna produz vinhos com a
qualidade, excelência e competitividade que os mercados nacional e internacional, exigem.

QUINTA DA ALORNA ABAFADO 5
ANOS
Abafado | Tejo | Ref. 41.14
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QUINTA DA ALORNA ABAFADO 5 ANOS
Abafado | Tejo

Ref. 41.14

De casta 100% Fernão Pires.
Cor aloirada quase casca de cebola. O mosto é abafado com
aguardente vínica de modo a impedir a fermentação e o estágio
prolonga-se por 5 anos em barricas de carvalho usadas. Aroma a
mel e frutos secos sobressaindo o figo e a amêndoa. Apresenta uma
textura suave, equilibrando as sensações de frescura e doçura.Final
de boca persistente onde perdura o aroma a frutos secos.
Como aperitivo, ou para acompanhar sobremesas doces como
laranja em calda, leite creme, pampilho, ou ainda como simples
digestivo.  

Formatos Disponíveis: 75 cl

Teor Alcoolico: 17,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 100 caixas de cartão de 6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,3 Kg
Peso da caixa: 7,50 Kg
EAN: 5601766100208
ITF: 15601766100205



William Hinton criou a sua fábrica e destilaria de Rum na Madeira, em 1845, onde produzia o
melhor Rum a partir de sumo de cana-de-açúcar fresca, cuidadosamente selecionada. O seu
conhecimento atravessou várias gerações, mas a fábrica encerrou a sua produção na década de 80
do séc. XX. Até que, em 2006, um dos herdeiros fundou o Engenho Novo da Madeira e reconstruiu
o velho alambique original, para voltar a produzir o melhor Rum da Madeira.

Desde aí têm vindo a produzir uma série de produtos, na sua maioria para o consumo local, como
aguardente de cana para a Poncha, Ponchas engarrafadas e mel de cana para os bolos.

Com o tempo resolveu apostar na qualidade da sua aguardente e deixar de ter medo de ultrapassar
fronteiras e lhe chamar Rum, o Rum William Hinton.

WILLIAM HINTON ORIGINAL
Rum | Madeira | Ref. 81.006

WILLIAM HINTON 9 MESES
Rum | Madeira | Ref. 81.009

WILLIAM HINTON 3 ANOS
Rum | Madeira | Ref. 81.008

WILLIAM HINTON 6 ANOS
Rum | Madeira | Ref. 81.015

WILLIAM HINTON
FERMENTAÇÃO NATURAL
Rum | Madeira | Ref. 81.016

WILLIAM HINTON MADEIRA
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.010

WILLIAM HINTON PORTO CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.011

WILLIAM HINTON SHERRY CASK

Rum | Madeira | Ref. 81.014

WILLIAM HINTON WHISKEY
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.012

WILLIAM HINTON BRANDY CASK

Rum | Madeira | Ref. 81.013

WILLIAM HINTON MALDITA
BEER CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.019

WILLIAM HINTON CARCAVELOS
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.020

RUM WILLIAM HINTON AQUAVIT
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.016

WILLIAM HINTON COGNAC
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.026

WILLIAM HINTON ARMAGNAC
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.025

WILLIAM HINTON CHARDONNAY
CASK
Rum | Madeira | Ref. 81.027
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WILLIAM HINTON ORIGINAL
Rum | Madeira

Ref. 81.006

O rum Hilton da Madeira diferencia-se
pelo seu cuidadoso processo de
elaboração, destilação e filtração.
Caracterizado pelo seu aroma suave,
profundo e deliciosamente complexo.
Sabor, aroma e aparência: produto
incolor, com características herbáceas e
limpo no sabor.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,20 kg
Peso da caixa: 6,40 kg
EAN: 5600280078000
ITF: 1560002800780007

WILLIAM HINTON 9 MESES
Rum | Madeira

Ref. 81.009

O rum William Hinton foi envelhecido
durante 9 meses em cascos de
carvalho que lhe conferem a distinta cor
de palha, com notas de envelhecimento
e com notas mais frutadas. As suas
características únicas fazem desta
bebida o ingrediente ideal para cocktails
distintos. 

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,20 kg
Peso da caixa: 6,40 kg
EAN: 5600280078246
ITF: 156000280078243

WILLIAM HINTON 3 ANOS
Rum | Madeira

Ref. 81.008

O Rum William Hinton 3 anos tem a
base do Rum William Hinton Original
mas por ser envelhecido em barricas de
carvalho francês durante 3 anos ganha
um caráter com paladar único e
inconfundível. Produto de cor dourada,
com aroma a carvalho e notas de
baunilha. Na boca apresenta-se suave,
com sabor a carvalho, aguardente com
um toque a frutos secos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 72 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,20 kg
Peso da caixa: 7,20 kg
EAN: 5600280078017
ITF: 15600280078014

WILLIAM HINTON 6 ANOS
Rum | Madeira

Ref. 81.015

O rum William Hinton foi
cuidadosamente envelhecido durante
um período mínimo de 6 anos em
barricas de carvalho francês. O blend
final resulta de um segundo
envelhecimento por mais um ano em
várias barricas com diferentes origens,
entre as quais, as de Vinho da Madeira.
O resultado é um rum distinto e
complexo.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 64 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,45 kg
Peso da caixa: 8,80 kg
EAN: 5600280078260
ITF: 156000280078267
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WILLIAM HINTON
FERMENTAÇÃO NATURAL
Rum | Madeira

Ref. 81.016

O seu método de produção faz com que
seja um rum único, sendo a sua
produção exclusiva e limitada. Um rum
branco e cristalino. No palato
demonstra todo o seu sabor natural,
com a frescura das notas herbáceas.
Muito presente o sabor a cana-de-
açúcar com um final longo e
apimentado.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 70 %

Informações Logisticas
Europalete com 64 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,45 kg
Peso da caixa: 8,80 kg
EAN: 5600280078307
ITF: 15600280078304

WILLIAM HINTON MADEIRA
CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.010

Edição limitada que resulta de um blend
entre o rum William Hinton de 6 anos
(75%) envelhecido em barricas de
Vinho da Madeira e um rum de 25 anos
(25%), submetido posteriormentea um
novo processo de envelhecimento em
barricas, durante mais 3 anos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,9 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078208
ITF: 35600280078209

WILLIAM HINTON PORTO CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.011

Edição limitada que resulta de um blend
entre o rum William Hinton de 6 anos
(75%) envelhecido em barricas de
Vinho do Porto e um rum de 25 anos
(25%), submetido posteriormentea um
novo processo de envelhecimento em
barricas, durante mais 3 anos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 100 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078178
ITF: 35600280078179

WILLIAM HINTON SHERRY
CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.014

Cuidadosamente envelhecido em barris
de carvalho francês, foi sujeito a um
blend com um rum de 25 anos de idade
e, este último, foi ainda submetido a um
novo processo de envelhecimento por
outros 3 anos. Por fim, o produto
resultante desta combinação exclusiva
de rums com diferentes idades foi
sujeito a um estágio final com a duração
de 9 meses em cascos de vinho
fortificado espanhol (Sherry).

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078161
ITF: 35600280078162
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WILLIAM HINTON WHISKEY
CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.012

Cuidadosamente envelhecido em barris
de carvalho francês, foi sujeito a um
blend com um rum de 25 anos de idade
e, este último, foi ainda submetido a um
novo processo de envelhecimento por
outros 3 anos. Por fim, o produto
resultante desta combinação exclusiva
de rums com diferentes idades foi
sujeito a um estágio final com a duração
de 9 meses em cascos de whiskey
(Bourbon).

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078185
ITF: 35600280078186

WILLIAM HINTON BRANDY
CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.013

Cuidadosamente envelhecido em barris
de carvalho francês, foi sujeito a um
blend com um rum de 25 anos de idade
e, este último, foi ainda submetido a um
novo processo de envelhecimento por
outros 3 anos. Por fim, o produto
resultante desta combinação exclusiva
de rums com diferentes idades foi
sujeito a um estágio final com a duração
de 9 meses em cascos de Brandy.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078192
ITF: 35600280078193

WILLIAM HINTON MALDITA
BEER CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.019

Edição limitada que resulta de um blend
entre o rum William Hinton de 6 anos
(75%) envelhecido em barricas de
cerveja Maldita e um rum de 25 anos
(25%), submetido posteriormente a um
novo processo de envelhecimento em
barricas, durante 3 anos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078321
ITF: 35600280078322

WILLIAM HINTON
CARCAVELOS CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.020

Edição limitada que resulta de um blend
entre o rum William Hinton de 6 anos
(75%) envelhecido em barricas de
Carcavelos e um rum de 25 anos
(25%), submetido posteriormentea um
novo processo de envelhecimento em
barricas, durante mais 3 anos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078345
ITF: 35600280078346
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RUM WILLIAM HINTON
AQUAVIT CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.016

Edição limitada que resulta de um blend
entre o rum William Hiton de 6 anos
(75%) envelhecido em barricas da
Noruega e um rum de 25 anos (25%),
submetido posteriormente a um novo
processo de envelhecimento em
barricas, durante mais 3 anos.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078314
ITF: 35600280078315

WILLIAM  HINTON  COGNAC
CASK

Rum | Madeira

Ref. 81.026

Cuidadosamente envelhecido em barris 
de carvalho francês, foi sujeito a um 
blend com um rum de 25 anos de idade 
e, este último, foi ainda submetido a um 
novo processo de envelhecimento por 
outros 3 anos. Por fim, o produto 
resultante desta combinação exclusiva 
de rums com diferentes idades foi 
sujeito a um estágio final com a duração 
de 9 meses em cascos de Cognac.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42%

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078338
ITF: 35600280078339

WILLIAM  HINTON  ARMAGNAC
CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.025

Cuidadosamente envelhecido em barris 
de carvalho francês, foi sujeito a um 
blend com um rum de 25 anos de idade 
e, este último, foi ainda submetido a um 
novo processo de envelhecimento por 
outros 3 anos. Por fim, o produto 
resultante desta combinação exclusiva 
de rums com diferentes idades foi sujeito 
a um estágio final com a duração de 9 
meses em cascos de Armagnac.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078291
ITF: 35600280078292

WILLIAM HINTON
CHARDONNAY CASK
Rum | Madeira

Ref. 81.027

Cuidadosamente envelhecido em barris
de carvalho francês, foi sujeito a um
blend com um rum de 25 anos de idade
e, este último, foi ainda submetido a um
novo processo de envelhecimento por
outros 3 anos. Por fim, o produto
resultante desta combinação exclusiva
de rums com diferentes idades foi
sujeito a um estágio final com a duração
de 9 meses em cascos de Chardonnay.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 88 caixas de cartão de
3 garrafas.
Peso da garrafa: 1,90 kg
Peso da caixa: 5,70 kg
EAN: 5600280078307
ITF: 35600280078308



Quinta Vale d'Aldeia - situada na região da Meda, em pleno Douro Superior – é um projeto que
nasce do esforço e dedicação de uma família, cujo principal objetivo visa a produção de vinhos de
excelência.
A sua localização, caracterizada por ricos e complexos microclimas, permite obter do generoso solo
e de castas selecionadas uma rentabilidade e qualidade verdadeiramente ímpares. A este fator alia-
se a utilização de tecnologia de ponta na produção e fabrico do vinho, que faz da Quinta Vale
d'Aldeia uma das principais referências vinícolas da região Demarcada do Douro.

INFIEL RUM
Rum | Douro | Ref. 35.22

INFIEL RUM 3 ANOS
Rum | Douro | Ref. 35.23
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INFIEL RUM
Rum | Douro

Ref. 35.22

A Infiel diferencia-se pelo seu
cuidadoso processo de elaboração,
destilação e filtração. Caracterizado
pelo seu aroma suave, profundo e
deliciosamente complexo.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
EAN: 5600266737822
ITF: 65600266737824

INFIEL RUM 3 ANOS
Rum | Douro

Ref. 35.23

O Infiel 3 Anos resultou da combinação
de aguardentes cuidadosamente
selecionadas na sua nobreza e
qualidade inquestionais e envelhecias
em cascas de vinho da madeira durante
3 anos.
De cor âmbar quente com tons
acastanhados, apresenta-se com um
aroma suave a baunilha doce, melaço e
suaves notas a madeira. A boca é
suave com delicados sabores a
baunilha e cana.
Recomendado para beber puro, com
gelo ou em cocktails.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
EAN: 5600266737839
ITF: 65600266737831



Cerveja artesanal, produzida em Aveiro, desde 2013, commuita paixão e o saber de Gonçalo
Faustino, um genuíno alfaiate cervejeiro. Os sabores da Maldita já acumularam diversas distinções
a nível nacional e mais de 20 prémios internacionais em diversas competições— o que comprova
tratar-se de uma das melhores cervejasartesanaisdomercado.

MALDITA  – BOHEMIAN  
PILSENER
Cerveja | Aveiro | Ref. 90.102

MALDITA  – ENGLISH  
BARLEYWINE
Cerveja | Aveiro | Ref. 90.101

MALDITA  – ROBUST  PORTER  
Cerveja | Aveiro | Ref. 90.103
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MALDITA – BOHEMIAN
PILSENER
Cerveja | Aveiro

Ref. 90.102

A história desta cerveja começa em
Plzen na região de Boémia na
República Checa, em 1838. Tem uma
doçura suave que contrasta com um
ligeiro amargo. É uma cerveja mais
consensual devido aos seus aromas,
especiarias e à sua leveza no sabor.
Com uma cor clara, apresenta uma
textura ténue e uma espuma branca
duradoura.

Formatos Disponíveis: 33 cl

Teor Alcoolico: 5,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 80 caixas de cartão de
15 garrafas.
Peso da garrafa: 0,58Kg
Peso da caixa: 9,00 Kg
EAN: 5600256558031
ITF: 56002565580316

MALDITA – ENGLISH
BARLEYWINE
Cerveja | Aveiro

Ref. 90.101

Cerveja de estilo inglês de alta
densidade. É bastante antigo, sendo
que as primeiras produções remontam
ao tempo dos Vikings. Cerveja de
aroma frutado intenso e duradouro, com
notas leves a caramelo conjugadas com
um amargor característico. Apresenta
uma cor acobreada, uma textura
aveludada e uma espuma branca
desvanescente.

Formatos Disponíveis: 33 cl

Teor Alcoolico: 9 %

Informações Logisticas
Europalete com 80 caixas de cartão de
15 garrafas.
Peso da garrafa: 0,58 Kg
Peso da caixa: 9,00Kg
EAN: 5600256558048
ITF: 56002565580552

MALDITA – ROBUST PORTER
Cerveja | Aveiro

Ref. 90.103

Cerveja que tem origem no século
XVIII. O seu nome deriva dos
trabalhadores, ou estivadores, dos
portos ingleses: os maiores
consumidores deste estilo – os “porters”.
Cerveja de aromas torrados com notas
de café, chocolate e caramelo.
Apresenta uma cor acastanhada, uma
textura encorpada e uma espuma
constante e bem definida.

Formatos Disponíveis: 33 cl

Teor Alcoolico: 6,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 80 caixas de cartão de
15 garrafas.
Peso da garrafa: 0,58 Kg
Peso da caixa: 9,00Kg
EAN: 5600256558055
ITF: 56002565580002



É na Herdade do Rio Torto, no Alqueva que nasce este projecto, uma paixão do produtor pelo
medronho e por tudo o que implica a produção desta bebida. É através do Museu do Medronho que
construiu que damos a conhecer todo o processo de produção, desde as características do
medronho até ao processo de destilação e ao produto final.

MAD AGUARDENTE DE
MEDRONHO
Aguardente de Medronho | Alentejo | Ref.
87.002

CERCA DA MEDRONHEIRA
Aguardente de Medronho | Alentejo | Ref.
87.001
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MAD AGUARDENTE DE
MEDRONHO
Aguardente de Medronho | Alentejo

Ref. 87.002

A aguardente de Medronho é feita com
o sabor secular e artesanal de seleção
e fermentação  do fruto, aliado a
técnicas e métodos inovadores de
destilação. Um sabor tipicamente
português e uma tradição antiga de
origem portuguesa.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 84 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 0,96 kg
Peso da caixa: 6,00 kg
EAN: 5600280078116
ITF: 15600280078113

CERCA DA MEDRONHEIRA
Aguardente de Medronho | Alentejo

Ref. 87.001

A aguardente de medronho é feita do
sabor secular e artesanal de seleção e
fermentação do fruto, aliado a técnicas
e métodos inovadores de destilação.
Posteriormente é envelhecida em
madeira de carvalho. A vantagem deste
envelhecimento é o enriquecimento da
aguardente em compostos fenólicos.
Aguardente de fruto obtida
exclusivamente por fermentação
alcoólica e destilação do fruto carnudo
Arbutus unedo posteriormente
envelhecida em madeira de carvalho.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 64 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,25 kg
Peso da caixa: 7,50 kg
EAN: 5600249336035
ITF: 1560002493336032



Aguardente vínica produzida na Região Demarcada  da Lourinhã, única Região Demarcada em
Portugal e  uma das três na Europa, exclusivamente de aguardente  vínica.
Preparada sob rigoroso método, destilada a partir de vinhos cuidadosamente selecionados e
envelhecida  em barricas de carvalho.

LOURIANA XO
Aguardente | Lourinhã | Ref. 84.003

LOURIANA XO - PACK 8
UNIDADES
Aguardente | Lourinhã | Ref. 84.002
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LOURIANA  XO
Aguardente | Lourinhã

Ref. 84.003

Castas: Alicante, Malvasia Rei
(Seminário) e Tália.
Esta aguardente com denominação de 
origem controlada Lourinhã, é obtida a 
partir de vinhos de baixo de teor 
alcoólico, ricos em ácidos
orgânicos.Destilação é obtida em coluna 
de cobre em 18 (tipo Armagnac). O 
envelhecimento é feito ao longo dos 
anos em cascos de carvalho francês e 
carvalho português. 

com ligeiro fumado e persistente. 
Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas de cartão de
3 garrafas
Peso da garrafa: 1,50 kg
Peso da caixa: 4,5 kg
EAN: 5602701000522
ITF: 15602701000529

LOURIANA  XO - PACK  8 
UNIDADES
Aguardente | Lourinhã

Ref. 84.002

Castas: Alicante, Malvasia Rei
(Seminário) e Tália.
Esta aguardente com denominação de 
origem controlada Lourinhã, é obtida a 
partir de vinhos de baixo de teor 
alcoólico, ricos em ácidos
orgânicos. Destilação é obtida em 
coluna de cobre em 18 (tipo 
Armagnac). O envelhecimento é feito ao 
longo dos anos em cascos de carvalho 
francês e carvalho português. 

com ligeiro fumado e persistente. 
Formatos Disponíveis: 5 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete caixa de cartão com 8
garrafas
Peso da garrafa: 0,83 kg
Peso da caixa: 12,7 kg
EAN: 5602701000057
ITF: 15602701000536



Alvarinho e Palácio da Brejoeira são quase sinónimos. É o produtor com mais história e tradição na
produção de vinhos desta casta, quase podendo dizer-se que foi por causa dela que o vinho branco
Alvarinho se tornou conhecido e tem hoje o estatuto que tem. A Quinta da Brejoeira, situa-se em
Monção e é uma propriedade com 30 hectares, dos quais 18 de vinha exclusivamente plantada com
Alvarinho. O ex-libris da quinta e da região é o seu palácio, uma grandiosa construção em estilo
neoclássico, do final do século Séc. XIX (1806). D. Hermínia Paes presidiu aos destinos desta
magnífica propriedade e foi a grande obreira do seu sucesso.

PALÁCIO DA BREJOEIRA
BAGACEIRA ALVARINHO
Aguardente | Minho | Ref. 1.2

PALÁCIO DA BREJOEIRA
ALVARINHO VÍNICA VELHA
Aguardente | Minho | Ref. 1.3
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9°
PALÁCIO DA BREJOEIRA
BAGACEIRA ALVARINHO
Aguardente | Minho

Ref.  1.2

Obtida da destilação dos “bagaços” da
casta Alvarinho. Nota de prova:De cor
límpida e transparente. De aroma floral
característico da casta Alvarinho. É uma
aguardente muito macia, e com um
sabor frutado típico da casta Alvarinho,
sobrepondo-se assim ao carácter
alcoólico e criando uma envolvência
muito suave e harmoniosa ao paladar.
Pronta a ser desfrutada depois de uma
boa refeição, antes e depois do café.
Conservar de pé ou deitada, e em local
tanto quanto possível fresco e sombrio.

Formatos Disponíveis: 70  cl

Teor Alcoolico: 45 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,30 Kg
Peso da caixa: 8,20 Kg
EAN: 5601876000030
ITF: 15601876000037

9°
PALÁCIO DA BREJOEIRA
ALVARINHO VÍNICA VELHA
Aguardente | Minho

Ref. 1.3

Obtida da destilação da casta Alvarinho
de qualidade, é estagiada em barricas
de carvalho Francês, permanecendo
numa temperatura constante na adega
antiga do Palácio da Brejoeira, em
estágio, entre 10 a 12 anos. Nota de
prova: Cor âmbar, apresenta-se com
aromas suaves e um paladar
aveludado, denunciando as suas
origens, o que a torna
surpreendentemente agradável. Pronto
a ser desfrutada depois de uma boa
refeição, antes e depois do café.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 60 caixas de cartão de
2 garrafas.
Peso da garrafa: 1,40 Kg
Peso da caixa: 3,70 Kg
EAN: 5601876000023
ITF: 5601876000047



A marca Marquês de Marialva é a marca "chapéu" para os vinhos e espumantes DOC Bairrada da
Adega de Cantanhede. Nasceu como uma homenagem a um homem de Cantanhede - D. António
Luís de Meneses (1603-1675) - comandante das tropas Portuguesas nas importantes batalhas da
Guerra da Restauração (1640-1668) - Montes Claros e Linhas de Elvas - que valeram a reconquista
da independência de Portugal do reino espanhol. Como reconhecimento dos seus feitos gloriosos o
Rei D. Afonso VI atribuiu-lhe o título de Marquês de Marialva, que acumulou com o de 3º Conde de
Cantanhede. Esta singela homenagem da Adega de Cantanhede pretende brindar com o que de
melhor sabemos fazer, a bravura deste Cantanhedense a quem devemos a independência de
Portugal.

MARQUÊS DE MARIALVA XO 20
ANOS
Aguardente Vínica Velha | Bairrada | Ref.
Ref.61.039
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MARQUÊS DE MARIALVA XO 20 ANOS
Aguardente Vínica Velha | Bairrada

Ref. Ref.61.039

Processo de Elaboração: Destilação de vinhos da região da
Bairrada, especificamente fermentados para destilação e posterior
envelhecimento. Estágio de 20 anos em barricas de carvalho
Limousin de 225 L. 
Nota de Prova: Cor âmbar definida com reflexos esverdeados.
Aroma frutado sui generis, predominante em notas de grãos
torrados, vegetal seco, baunilha, ameixa preta seca e uva passa. Na
boca é frutado, macio e complexo.
Como digestivo ou em momentos de lazer, para acompanhar
chocolates e frutos secos.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 260 caixas de cartão 1 de garrafa.
Peso da garrafa: 1,49 Kg
Peso da caixa: 1,49 Kg
EAN: 5601271051019



É na vila de Santar que se encontra o Paço dos Cunhas, uma propriedade do século XVII (1609) e
um exemplo de como a Natureza sabe ser generosa. O Paço dos Cunhas esteve, desde sempre,
ligado à produção agrícola: sempre se produziram vinhos nesta casa, o que faz dela uma das mais
antigas propriedades agrícolas e vitivinícolas da região do Dão. No Paço dos Cunhas respira-se
tradição em cada canto, mas aqui são utilizadas as mais modernas e avançadas tecnologias para
dar continuidade ao trabalho iniciado há já 400 anos: produzir vinho de alta qualidade.

VINHA DO CONTADOR VINÍCA
VELHA
Aguardente | Dão | Ref. 32.298
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VINHA DO CONTADOR VINÍCA VELHA
Aguardente | Dão

Ref. 32.298

Destilação no aparelho Charentais apartir de vinhos criteriosamente
vinificados para produção de Aguardente Vínica e envelhecimento
em barricas de carvalho Limousin durante 20 anos. Cor âmbar
definida com ligeiros tons esverdeados. Aroma complexo, notas
frutadas, predominante em madeiras exóticas, grãos torrados, frutos
secos e praliné. macio, distinto, crocante e de longa persistência.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 41,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 270 caixas de cartão de 1 garrafa.
Peso da garrafa: 1,60 Kg
Peso da caixa: 1,67 Kg
EAN: 5604575005962



Tradição e sabor com tempero brasileiro.
Cachaça adoçada, obtida através de processo contínuo. Apesar de não ser envelhecida, descansa
por algum tempo em tonéis de madeiras nobres, o que a torna mais suave. É tradição desde 1921,
sendo uma das primeiras cachaças comerciais da região central do estado de São Paulo.

CACHAÇA 21
Cachaça | Brasil | Ref. 112.001
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CACHAÇA 21
Cachaça | Brasil

Ref. 112.001

Tradição e sabor com tempero brasileiro. Cachaça adoçada, obtida
através de processo continuo. Apesar de não ser envelhecida,
descansa por algum tempo em tonéis de madeiras nobres, o que a
torna mais suave. É tradição desde 1921, sendo uma das primeiras
cachaças comerciais da região centrar de São Paulo.

Formatos Disponíveis: 100 cl

Teor Alcoolico: 38 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas de cartão de 12 garrafas.
Peso da garrafa: 1,48 kg
Peso da caixa: 18,00 kg
EAN: 7896273100232
ITF: 27896273100236



O whiskey que leva no seu nome, o espírito lendário de Patrick J. O’Flaherty. Um Homem gentil, 
generoso e amado, Paddy viajou de pub em pub pela Irlanda, vendendo whiskey e distribuindo 
rodadas de bebidas gratuitas ao longo do caminho, por mais de quatro décadas. Em pouco tempo, 
em todo o mundo se aclamava por mais "Paddy", então o nome do whiskey foi alterado para 
homenagear o fundador.
O Paddy Irish whiskey tem suas raízes em 1779, mas começou simples e a receita permaneceu 
consistente. Leve, equilibrado e puro. Um whiskey irlandês acessível composto por uma mistura 
triplamente destilada de grãos, malte e destilado, o Paddy é suave, mas crocante, com um toque de 
mel. Triplamente destilado da melhor cevada e água do interior irlandês de County Cork, Paddy 
envelhece por anos em três tipos de barris de carvalho, adquirindo sua cor dourada e rica em 
depósitos escuros e aromáticos antes de ser engarrafado.

PADDY
Whiskey | Irlanda | Ref. 102.002
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PADDY
Whiskey | Irlanda

Ref. 102.002

Maturação em barricas de carvalho, pelo menos durante 5 anos. 
whiskey leve,  suave,  equilibrado e  puro. “Um  dos mais  suaves 
whiskeys  irlandeses” para  Jim  Murray,  International  whiskey 
Connoisseur.   

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 105 caixas de cartão de 6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,20 Kg
Peso da caixa: 7,09 Kg
EAN: 1210000100771
ITF: 11210000100785



Sake é uma bebida alcoólica fermentada, tradicional do Japão e produzida a partir de 3 ingredientes 
principais arroz, água e koji.
O ponto importante para ser considerado sake é somente a fermentação do arroz, nenhum outro 
grão ou açúcar participa da fermentação. A primeira produção de sake de que se tem registro é 
datada no século III e ocorreu em Nara, antiga capital japonesa.

OZEKI JUNMAI SAKE
Sake | Estados Unidos | Ref. 103.002
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OZEKI  JUNMAI  SAKE
Sake | Estados Unidos

Ref. 103.002

Um dos três primeiros produtos de sake, fabricados por Ozeki em 
1979 na California. Um sake com bases tradicionais, para desfrutar 
com uma grande variedade de pratos. Com um aroma bem 
equilibrado, de sabor seco e encorpado e simultaneamente delicado.

Formatos Disponíveis: 37,5 cl e 75 cl

Teor Alcoolico: 14,5 %

Informações Logisticas
Europalete com 40 caixas de cartão de 12 garrafas.
Peso da garrafa:1,2 Kg
Peso da caixa. 14,60 Kg
EAN: 4006599000373
ITF: 24006599000377



Uma gama de bebidas espirituosas com qualidade premium, criada em parceria com o Sport Lisboa
e Benfica a pensar
nos apaixonados pelo clube e por sabores de qualidade superior. Uma parceria vencedora, para
celebrar a cada golo.

Bebidas espirituosas para espíritos vencedores, pensadas  para saborear na companhia dos
melhores. Vai um golo?

RED SPIRIT - AGUARDENTE
VELHA
Aguardente | Lourinhã | Ref. 84.004

RED SPIRIT - AGUARDENTE DE
MEDRONHO
Aguardente de Medronho | Alentejo | Ref.
87.004

RED SPIRIT - LICOR DE GINJA
Ginja | Óbidos | Ref. 88.059

RED SPIRIT - RUM
Rum | Madeira | Ref. 81.005

RED SPIRIT - GIN
Gin | Alentejo | Ref. 76.005
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RED SPIRIT - AGUARDENTE
VELHA
Aguardente | Lourinhã

Ref. 84.004

Bebida espirituosa para espíritos
vencedores, pensados para saborear
na companhia dos melhores.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 39 %

Informações Logisticas
Europalete com 80 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,00 Kg
Peso da caixa: 6,00 Kg
EAN: 5600280078376
ITF: 15600280078373

RED SPIRIT - AGUARDENTE DE
MEDRONHO
Aguardente de Medronho | Alentejo

Ref. 87.004

Bebida espirituosa para espíritos
vencedores, pensados para saborear
na companhia dos melhores.

Formatos Disponíveis: 50 cl

Teor Alcoolico: 42 %

Informações Logisticas
Europalete com 84 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 0,96 Kg
Peso da caixa: 6,00 Kg
EAN: 5600280078383
ITF: 15600280078380

RED SPIRIT - LICOR DE GINJA
Ginja | Óbidos

Ref. 88.059

Bebida espirituosa para equipas
vencedoras, pensados para saborear
na companhia dos melhores.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 18 %

Informações Logisticas
Europalete com 96 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,32 Kg
Peso da caixa: 7,27 Kg
EAN: 5600280078369
ITF: 15600280078366
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RED SPIRIT - RUM
Rum | Madeira

Ref. 81.005

Bebida espirituosa para espíritos
vencedores, pensados para saborear
na companhia dos melhores.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 37,5 %

Informações Logisticas
Europalete com caixas de cartão de
garrafas.
Peso da garrafa: 1,20 Kg
Peso da caixa: 7,10 Kg
EAN: 5600280078352
ITF: 15600280078359

RED SPIRIT - GIN
Gin | Alentejo

Ref. 76.005

Bebida espirituosa para espíritos
vencedores, pensados para saborear
na companhia dos melhores.

Formatos Disponíveis: 70 cl

Teor Alcoolico: 40 %

Informações Logisticas
Europalete com 126 caixas de cartão de
6 garrafas.
Peso da garrafa: 1,15 Kg
Peso da caixa:6,90 Kg
EAN: 56000280078406
ITF: 15600280078403


