NAŠE VODKY

Jak se má správně servírovat a pít vodka?

Webové stránky Muzea Vodky z Petrohradu říkají, že se kvalitní vodka nemá servírovat namražená, ale že se má pít při teplotě +8C až +10C. Vodku si vychutnejte malými doušky, vpusťte ji na jazyk a poválejte po patře. Polkněte a nechte hrdlem volně stoupat čistou dochuť vodky.

Putinka vodka                                                                    4cl 60,-  
Moskevský závod Kristall má více než stoletou tradici.Vodka Putinka je vyrobena z alkoholu nejvyšší možné kvality a čistoty.Jedná se o alkohol který je označován de luxe.Používá se pouze u vodek klasy Premium.Ikdyž je tento druh alkoholu velice finančně náročný.Při výrobě vodky je také velice kladen důraz na kvalitu použité vody.Je speciálně připravená,pročištěná,změkčená a zbavena všech nežáducích solí a elementů.Dále je speciálně pro vodku Putinka přidáván komponent.který je součástí obchodního tajemství.Jedná se o komponent,který je dodáván pro ochranu  zdraví  a organismu spotřebitelů.Extra luxusní technologický postup tzv.filtrace přes filtry z dřevěného uhlí se provádí opravdu jen u nejlepších vodek světa.Vodka Putinka jím prochází dokonce několikanásobně.Důležité je také zmínit nejvyší možný stupeň kontroly.Na každém stupni je pití průběžně degustováno odborníky-pro uchování nezaměnitelné kvality.Konečná kvalita je potom kontrolována komisemi degustátorů a hlavně úplnou nejmodernější novinkou -složitým počítačovým degustátorem který neomylně vyhodnocuje veškeré parametry vodky,ukazatele kvality a receptury....Jen tak získáte čistou a zakulacenou chuť kterou kdysy mohli ocenit jen u ruského carského dvora.

Stolichnaya Vodka                                                               4cl  60,-

Stoličnaja je obecně pokládána za ruský zlatý důl. Po ropě, plynu a dalších komoditách, získávaných z bohatých ruských zásob nerostných surovin, je vodka Stoličnaja pro Rusko jedním z mála superúspěšných vývozních artiklů. Své obliby dochází jak u běžné populace, tak své zastánce má i mezi VIPs.

Russian Standart                                                                4cl  75,-

Na přípravě receptury vodky Russkij Standart se podílela Ruská Vědecká Společnost, zabývající se výzkumem v oblasti potravinářství, neboť hlavním úkolem při výrobě tohoto mimořádného produktu bylo dosažení prvotřídní světové kvality. Tato instituce znovuobjevila výsledky práce slavného vědce D.I. Mendělejeva z roku 1894, který předsedal Carské vládní radě, zodpovědné za normy a receptury pro výrobu té nejlepší ruské vodky.

Snoubením mnohasetleté tradice výroby vodky v Rusku s možnostmi soudobých technologii se podařilo oživit recepturu, na kterou byli předkové právem nesmírně hrdí a která plně vyhovuje carské normě kvality - „ Ruskému Standartu“. Recepturu vodky, jejíž chuťové vlastnosti posunují standart, vůči němuž se ostatní vodky poměřují.

Vodka Russkij Standart je nejenom skvělá vodka, ale i nesmírně stylový produkt, který vizuálně navazuje na nejlepší ruské tradice a který stojí vysoko nad tzv. tradičními výrobky sovětské éry. Balení Vodky Russkij Standart bylo navrženo panem Petersem z londýnské designerské dílny Identica Ltd., která je tvůrcem mnoha slavných mezinárodně známých značek. Prolisy na povrchu lahve, zdůrazněné tvarem etikety připomínají tvar věží na ruských pravoslavných chrámech. Tvar lahve je stylizován do tvaru gigantického kremelského zvonu Kolokolu. Podpis D.I. Mendělejeva a erbovní znak na přední straně etikety ilustrují bohaté dědictví na něž vodka Russkij Standart navazuje.

Smirnoff Vodka                                                                  4cl 75,-

Vodka Smirnoff je na celém světě prodávána ve stejném balení, které nyní doznává po nějaké době opět změny. Nová láhev má modernější i elegantnější tvar a menší etiketu, aby mohla lépe vynikat křišťálová čistota Smirnoff.

Jak nejlépe vychutnáte Smirnoff? Pijte ji čistou a rozlévejte ji přímo z mrazáku do vychlazených sklenek.
pro filtrační proces při výrobě Smirnoff vody je používáno speciální dřevěné uhlí ze stromů vyznačujících se tvrdým dřevem
Smirnoff vodka byla oceněna zlatou medailí na Světové soutěži v San Francisku v roce 2003.
Vodka Smirnoff je prodávána ve 130 zemích na 6 kontinentech

Carskaja vodka                                                                   4cl 75,-
Jedinečná vodka vyrobena z 3x destilovaného lihu s přídavkem lipového medu a šťávy z lipového květu. Tuto prémiovou vodku vyrobila společnost Ladoga v Petrohradě k výročí 300 let Petrohradu.




