
 

 

 

 

 

 

B E L U G A
N O B L E

Beluga Vodka wordt gemaakt in de Mariinsk 

Distillery in Siberië . Het bronwater wat wordt 

gebruikt voor deze delicate vodka bevat kwarts en 

wordt gewonnen op 300 meter onder de grond. 

Ideaal voor het maken van een vodka. Beluga Vodka 

wordt gemaakt van mout in plaats van een mengsel 

van tarwe korrels . De tarwe in deze vorm bezit een 

groot aantal enzymen, die zorgen voor een volledig 

natuurlijke gisting. Na vijf keer distilleren wordt de 

vodka verder verrijkt met extracten van rijst en 

Rhodiola rosea extract . 

In tegenstelling tot alle andere vodka's ondergaat de 

Beluga een extra proces van "rust".

K L E U R

Glashelder

S M A A K

tonen van room en meringue gevolgd door een 

vleugje witte peper 

A F D R O N K

De afdronk is zijdeachtig, droog en opwarmend. Een 

zeer gepolijste vodka!

ALCOHOLPERCENTAGE:  40%

INHOUD:  70CL |  100CL |  150CL |  300CL



 

 

 

 

 

 

B E L U G A
T R A N S A T L A N T I C  R A C I N G

Het recept van Beluga Transatlantic Racing is uniek. 

Alle ingrediënten die deel uitmaken van deze vodka 

zoals het zuiverste Artesische water om speciale 

moutwijn - slagen voor een complex zuiveringssys-

teem, waaronder het filteren met natuurlijk katoen.

De “rust” periode voor deze unieke vodka duurt 45 

dagen. Gedurende deze periode, Beluga Transatlan-

tic Racing verwerft frisse afdronk en een zachte, 

aristocratische smaak gedomineerd door frisse citrus 

met een milde vleugje zoethout.

ALCOHOLPERCENTAGE:  40%

INHOUD:  70CL



 

 

 

 

 

 

B E L U G A
N O B L E  C E L E B R A T I O N

Beluga Noble Celebration Vodka is een eerste klas 

kwaliteits vodka die wereldwijd wordt erkend als 

uitstekende Russische wodka. In de opvallende 

helder gouden fles die speciaal gemaakt is voor het 

115-jarige bestaan van Beluga distilleerderij. Gemaakt 

van de fijnste ingrediëten en handgemaakt maakt dit 

product speciaal.

Het proces van het creëren van Beluga Celebration is 

lastig en vergt veel tijd, hoog niveau van deskun-

digheid en de controle op alle fasen.

Masters toepassing vacuüm metalliseren werkwijze 

die het glas met dubbel platina coating. De fles 

droogt gedurende 24 uur en vervolgens bedekt met 

de gouden lak. Nadat de lak droogt tot een 

glanzende stevige het nest fase begint - Beluga 

meesters sieren de fles met behulp van zeefdruk 

schildertechniek.

ALCOHOLPERCENTAGE:  40%

INHOUD:  70CL



 

 

 

 

 

 

B E L U G A
G O L D  L I N E

Beluga Gold Line is een van de meest luxueuze 

wodka's in de wereld. Alle ingrediënten zijn 100% 

natuurlijk. Elke fles wordt individueel genummerd 

en wordt geleverd met een speciale kurk gestopt met 

zegellak - een ander teken van authentieke Beluga 

Gold Line Vodka. Bij elke fles hoort een speciale 

kleine hamer en een borstel voor het reinigen van de 

zegellak. 

De rustperiode is verhoogd tot 90 dagen, gedurende 

welke tijd natuurlijke ingrediënten in het mengsel 

(met inbegrip essentie van rijst en extract van 

Rhodiola rosea) kans op een "rust" geven. Dit proces 

verzacht en balanceert de smaak, het produceren van  

een culinair meesterwerk.

In tegenstelling tot de andere Beluga varianten 

wordt Beluga Gold Line niet drie keer, maar vijf keer 

gefilterd. Hiermee is Beluga Gold Line Vodka één 

van de meest zachte vodka's ter wereld!

ALCOHOLPERCENTAGE:  40%

INHOUD:  70CL


