
NEMIROFF DE LUXE VODKA
Wodka met karakter

Nemiroff vodka is een premium vodka uit Oekraïne. Nemiroff De 
Luxe is een premium product met een sterk karakter, gemaakt 
voor dappere mannen. 

De vodka is gemaakt volgens het originele recept en voldoet aan 
hoge productienormen. De productie is gebaseerd op natuurlijke 
ingrediënten, zuiver water en eersteklas alcohol. Bovendien 
maken hoge druk, temperatuur en 11 filtratiestadia Nemiroff De 
Luxe een symfonie van verfijnde, rijke smaak met een lichte 
lindebloesemsmaak. 

De kwaliteit van de vodka is geprezen door internationale experts 
en gouden prijzen zoals: The Global Spirits Masters International 
Competition, The Tastings.com, John Barleycorn Awards.

Uniek ontwerp
Eersteklas graanalcohol
Puur natuurlijk water
Natuurlijke ingrediënten
11 stadia van filtratie

www.disaronnointernational.nl

www.nemiroff.vodka
nemiroff.international
nemiroff.vodka

ALCOHOLPERCENTAGE: 40%
20cl | 70cl | 100cl | 175cl

OVER NEMIROFF

Nemiroff is een merk met een geschiedenis van 150 jaar, 
gepresenteerd op 5 continenten. De productie dateert uit 1872 in 
de stad Nemyriv, bekend om de grootste Podillia-distilleerderij die 
na de wederopbouw werd geopend. De principes die Nemiroff
Company tot nu toe volgt, werden 150 jaar geleden gevormd: 
hoge kwaliteitsnormen, vasthouden aan oude recepten, 
constante productieverbetering en zoeken naar nieuwe smaken.

We implementeren voortdurend innovaties, terwijl we 
experimenteren met technologieën en smaak; oude renoveren en 
nieuwe recepten creëren op basis van hoogwaardige natuurlijke 
ingrediënten. Hierdoor kunnen elk volgend jaar meer en meer 
mensen wereldwijd genieten van de perfecte smaak van 
Nemiroff-producten.

Tegenwoordig wordt Nemiroff in 80 landen gepresenteerd en 
behoort het tot de TOP 10 wereldwijde wodkamerken en TOP 3 
wodka-leveranciers van Duty Free-winkels. In de afgelopen 15 jaar 
heeft Nemiroff meer dan 70 prestigieuze internationale prijzen 
ontvangen, waaronder Chicago Beverage Tasting Institute, The 
Vodka Masters, San Francisco World Spirits Competition, The 
Superior Taste Awards, International Spirits Challenge, Mixology
Taste Forum, World Drinks Award, The Global Spirits Masters 
International Competition, Wine Enthusiast, The London Spirits 
Competition, The Fifty Best.
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