
ISOLABELLA LIMONCELLO
ISOLABELLA LIMONCELLO, KISSED BY THE SUN OF SICILY
Isolabella Limoncello heeft een uitgesproken volle smaak en een 
oogverblindende intense kleur. Deze likeur kenmerkt zich als een frisse 
toegankelijke limoncello en wordt op basis van Siciliaanse citroenen 
vervaardigd. Heerlijk als digestief of cocktail, maar kan ook uitstekend in 
een dessert worden verwerkt.

NATUURLIJKE CITROENEN
Isolabella Limoncello wordt geproduceerd uit beste "Zagara White" 
citroenen uit Sicilië, de parel van de Middellandse Zee. Onze citroenen 
worden geselecteerd en gekozen op basis van kleur, vorm, grootte en 
dikte van de schil.

BEHOUD VAN DE AROMA'S
De onderscheidende smaak van onze Limoncello is afkomstig van 
citroenschillen die zorgvuldig zijn geselecteerd. De ambachtslieden 
nemen de grootste aandacht voor het schilproces, dat zo zachtaardig 
mogelijk is om het kostbare gehalte aan essentiële oliën te extraheren 
en te bewaren.

DE GEUR BEHOUDEN
De koude infusie van citroenschillen wordt met de hand uitgevoerd om 
de smaak en geur optimaal te behouden. 

SERVEERSUGGESTIES
ijskoud uit de vriezer

COCKTAILS

LIMONCELLO SPRITZ
1 deel Isolabella Limoncello
2 delen prosecco
Garneer met citroenschil

LIMONCELLO TONIC
1 deel Isolabella Limoncello
3 delen Tonic
Garneer met paar basilicum blaadjes

LIMONCELLO CATEGORIE GROEIT
+15% tov 2017

DE ‘FROSTED’ FLES
- Zorgt voor goede houdbaarheid
- Straalt klasse en kwaliteit uit
- Zorgt ervoor dat de natuurlijke kleur van 
het product opvalt

www.disaronnointernational.nl
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