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 Galicia Distillery знаходиться в м. Бучач, Тернопільської області, перекурка фруктів спроектована в стилі Sub Tirol.

 Аламбік, на якому здійснюють перекурку, виготовлений за спецзамовленням в Італії.
 Єдине українське підприємство , яке виготовляє фруктові самогони

(традиційні для України) і кальвадос.

Galicia Distillery — єдине в Українівиробництво фруктових дистилятів







Асортимент нашої продукції складається
 Коньяки Грінвіч, Бучач, Renuage

 Лімітована серія коньяк Alt Lemberg

 Фруктові дистиляти Фруктовиця
 Кальвадос Прикарпатський
 Дистилят із родзинок Песаховка
 Лінійка лікерів Lemotive

Асортимент Galicia Distillery



Коньяк Грінвіч
 Коньяк Грінвіч існує на ринку з 2004 року і є гордістю компанії Galicia Distillery.

 Коньяк отримав золоту медаль за якість на конкурсі Золотий Грифон у 2012 році
 Марка Грінвіч входить до переліку 100 кращих брендів України (по даним MPP 

Consulting) 

 Асортимент Грінвіч розпочався з 3 окремих позицій: Грінвіч 3 зірки, Грінвіч Резерв, 
Грінвіч 5 зірок (0,5 л і 0,25 л). У міру зростання продажів була введена позиція 5 зірок у 
сувенірній коробці, була випущена сувенірна серія продукта- Грінвіч Special Reserve (в 
0,5 л пляшках). Нещодавно була запущена лінія коньячних лікерів Грінвіч Кава, Мед і
Мед з Корицей.

 Веб-сайт: 



Коньяк Грінвічлінійка особливих рецептів
Унікальні продукти на 
ринку України, основа 
для яких коньячний
спирт витримкою три 
роки.

• Грінвіч Мед

• Грінвіч Мед з 
Корицею

• Грінвіч Кава



Грінвіч Мед
Для виробництва напою Грінвіч
Мед був спеціально закуплений
мед із різнотрав’я з екологічно
чистого регіону Карпат.
Коньячний спирт поєднується з 
медом, після чого асимілюється 
(відпочиває) ще 3 місяці і тільки 
після цього Грінвіч Мед йде на 
розлив.
Приємний, округлий, м’який 
післясмак, при цьому 
відчувається міцність. 
Мед задає солодкість і робить
напій дуже питким.

Рекомендації до вживання: 
кімнатної температури чи підігріти
трохи у руці

Об’єм: 0,5 л, 
Міцність: 35%
Цукор: 100г\дм



Грінвіч Мед з 
Корицею
Для любителів міцних напоїв із
родзинкою ми витримали
коньячний спирт на паличках
кориці і додали ще карпатський
мед. 
Яскравість кориці і гострота
міцності коньячного спирту 
витримкою 3 роки пом’якшується
м’якістю меду.
Ідеальний напій, щоб зігрітися
зимовими вечерами.
Рекомендації до вживання: 
У бокалі типу бочка напій 
кімнатної температури, можливо
поєднувати з солодкими
десертами та кавою. 

Об’єм: 0,5 л, 
Міцність: 35%
Цукор: 100г\дм



Грінвіч Кава
Трирічний коньячний спирт, 
витриманий процесом
мацерації (настояний) на 
кавових зернах.
Підкуповує своїм коньячно-

кавовим ароматом, а ніжний
кавовий післясмак з нотками 
легкої солодощі однозначно 
підкреслить елегантність
напою.

Рекомендації до вживання: не 
охолоджуйте напій, нехай він буде 
кімнатної температури. Рекомендуємо
його подавати до десерту, він
гармонійно підкреслює смак фруктів та 
випічки. 

Об’єм: 0,5 л, 
Міцність: 35%
Цукор: 100г\дм



Коньяк Бучач
 Бучач – це невеличке старовинне місто в Тернопільській

області, де і знаходиться Galicia Distillery на якому і 
виготовляється однойменний коньяк.

 Перша згадка про виробництво алкоголю в данному 
регіоні пов’язана з іменем графа Потоцького, який 
побудував першу винокурню в місті Бучач 1864 року та 
став виробником дистилятів для власного споживання.

 Саме ця історія славного міста Бучач і стародавня
коньячна традиція називати коньяки в честь місця
виробництва і стали основою для створення бренду 
«Бучач».

 Пляшка коньяка Бучач повністю повторює форму 
гордості міста – міської ратуші міста Бучач.



Коньяк Бучач, конкурси та нагороди
 Смакові характеристики коньяка Бучач оцінені не 

тільки споживачами, а й спеціалістами. Так, 
коньяк Бучач отримав золоту та срібну медаль на 
конкурсі Золотий Грифон 2008.

 В рамках Міжнародного Конкурсу Вина та 
Міцного Алкоголю  IWSC, котрий проходить 
щорічно у Лондоні з 1969 року, коньяк Бучач 
Абданк ( 5 років витримки) був нагороджений
бронзовою медаллю.

 В асортименті: Бучач Потоцький 3 роки витримки
та Бучач Абданк 5 років витримки.

 Веб-сайт:



Коньяк Renuage
 Коньяк Renuage це гордість Galicia Distillery. 

Коньяк вийшов у продаж у травні 2010 року і  
відтоді завоював сердця справжніх цінителей
коньяку.

 Renuage (Ренуаж) - коньяк, який може
пишатися неухильним дотриманням класичної
технології викурювання коньячных спиртів, а 
саме шарантського методу, чи методу 
«аламбік».

 Renuage отримав винагороду BEST IN CLASS у 
2011 у Лондоні на конкурсі IWSC

 Renuage лінійка складається з двух позицій: 4 

роки та  5 років витримки.

 Веб-сайт:



Відомий Nicholas Faith сказав про  Renuage

«Хороший богатый виноградный нос. Нежный, свежий 
виноградный вкус на небе»



Коньяк Alt Lemberg (Старий Львів)

Лімітована серія

Спеціальний купаж аламбічних коньячних спиртів від наших майстрів
коньячної справи для лімітованої серії коньяку Alt Lemberg,який
присвячений сердцю Галичини – місту Львову. 
Мінімальний вік коньячного спирта всередині 5 років.
Об’єм 0.7 л.



Фруктовиця
 Наш продукт виготовлений традиційним методом — методом дистиляції, тобто через 

традиційні перегонні куби, частіше їх називають аламбіками, дистиляція в яких
проводиться в два-три етапи.

 Основа Фруктовиці— українські фрукти із Карпатського регіону. Виготовлення Фруктовиці
трудомісткий процес. Для виготовлення 1 літру 40-градусного напою потрібно 8 літрів
фруктового сидру, на виготовлення якого, в свою чергу, потрібно 12 кілограмів свіжих
фруктів.



Асортимент Фруктовиці: 

•Груша 
•Яблоко 
•Слива 
•Виноград 
•Абрикос 
•Айва

Продукти представлені в пляшках
0.5 л, міцністю 40% 



Лінійка кошерной Фруктовиці
Додатково до лінійки фруктового самогону 
пропонується продукція, що отримала
кашрут EEK (кошерно на Пейсах) у двох
позиціях: 

-Сливовиця

-Грушовиця



Виноградна горілка“Гроно Галіції”
Міцність 40%.

• Дистильована з білих сортів 
винограду Карпатського
регіону,який має дуже насичений 
смак.

• Аромат: стиглого виноградного 
грону.

• Післясмак: м’який, свіжий. 

• Об’єм: 0.5 л, 0.2 л



Грушовиця
• Міцність 40%.

• Виготовлена з відібраних свіжих, стиглих 
груш осінніх сортів Карпатського регіону

• Аромат: осіннього грушового саду
• Післясмак: свіжогрушеве, багате, 

довгограюче, дивує своєю м’якістю
• Об’єм: 0.5 л, 0.2 л



Сливовиця
Міцність 40%.

• Виготовлена із соковитих слив осінніх
сортів Карпатського регіону.

• Аромат: трохи підв’яленої на сонці сливи
• Післясмак: м’яке і насичене, зі сливовим

видихом.

• Об’єм: 0.5 л



Кальвадос

Кальвадос (фр. Calvados) —
яблучний бренді,отриманий шляхом 
перегонки сидру.

Виробництво кальвадоса аналогічне
виробництву коньяку, тільки в основі не 
виноград, а яблука. 

Напій, народжений у французькому регіоні Нижня Нормандія. 
Міцність — близько 40 градусів.



Чому Кальвадос і особливості його
виробництва
У Прикарпатті багато фруктів, а особливо багато яблук і груш. Тому ідея
зробити кальвадос була цілком зрозумілою для Galicia Distillery.

Процес виробництва складається з таких етапів:
-збір яблук і груш та підготовка до пресу
-отримуємо сік прямим віджимом
-Переброджуємо сік і отримуємо сидр (перрі)
-сидр переганяємо у фруктовій колоні, отримуємо
яблучний або грушевий спирт
-Фруктовий спирт поміщаємо в бочки і витримуємо



Кальвадос 
Прикарпатський

Витримка 6 місяців у дубовій
бочці

Аромат: бадьорий аромат свіжих
яблук з нотками дуба

Післясмак: м’який, з присмаком
стиглих яблук



Кальвадос 
Прикарпатський
Особливий

Витримка 3 роки в дубовій бочці

Аромат: приємний аромат яблук з 
нотками витримки

Післясмак: витриманий, 
довгограючий з яблучним
присмаком.



Кальвадос 
Прикарпатський
Грушевий

Витримка 6 місяців в дубовій
бочці

Аромат: підкопченої груші з 
нотками витримки

Післясмак: особливий,з
грушевим присмаком.



Лінійка лікерів
Lemotiv на виноградному 
спирті
Серія лікерів Lemotiv виготовлена
методом мацерації (настоювання на 
свіжих ягодах та квітах). Основою лікерів є 
виноградний дистилят, а не спирт 
етиловий, як прийнято у виготовленні
настоянок та лікерів в Україні. Саме тому 
серія цих напоїв огортає ніжністю смаку, 
без гостроти алкоголю і не має аналогів. 
Асортимент:

• Черна смородина
• Бузина
• Золота Бузина
• Горобина на коньяку

Представлений у пляшках 0,375 л.
Міцність: 25%, цукор: 500 г\дм.



Бузина 
Elder Flower

Лікер Lemotiv Elder Flower виготовлений на 
основі квітів бузини методом мацерації
(настоювання) на виноградному спирті. Білі
квіти збирають і подрібнюють,щоб уникнути
гіркоти у смаку, після заливают виноградним
спиртом та витримують.

За рахунок швидкої мацерації квітів отримуємо
дуже ніжний, приємний та збалансований
напій, який при цьому з ароматними нотками 
меду.

Рекомендації до вживання: 
Його приємно пити просто з льодом або розбавити з 
тоніком та льодом, особливий рецепт – добавити
його в бокал з шампанським, в такому випадку
шампанське заграє новими фарбами. 



Бузина Золота
Golden Elder Flower

Лікер Бузина Golden Elder Flower був
відправлений на витримку у дубову бочку на 
півроку і в результаті, вершковий колір напою 
перетворився у золотисто-солом’яний, а ніжний
аромат медових квітів з’єднався з тоненькою 
ноткою витримки.
Ніжний смак лікеру стал ще більш збалансованим, 
завдяки витримці, яка підкреслила округлість його
післясмаку.

Рекомендації до вживання: 
Він здивує Вас самостійно, без будь-яких «компаньйонів», просто 
з льодом. Але коктейль у поєднанні цього лікеру з шампанським
не втрачає своєй актуальності.



Гірська Горобина на Коньяку
Mountain’s Rowan

Легка ностальгія з нотками української
самобутності у Лікері Гірська Горобина на Коньяку 
Mountain’s Rowan. 

Червона, стигла горобина, ягода-символ України, 
настояна на коньячному спирті трирічної витримки
– так народився лікер Горобина на Коньяку. 
Фієрія смаку – терпкість, солодкість та кислинка у
поєднанні із зимовим зігріваючим ароматом 
підкорить будь-яке жіноче сердце.

Рекомендації до вживання: 
Лікер-егоїст, чудовий сам по собі, кімнатної температури.



Чорна Смородина
Black Currant

Класика в ягідних лікерах Чорна Смородина Black 

Currant. Відомий також , як Креме Де Касис (Creme de 
Cassis). 
Чорна Смородина володіє насиченим смаком,який
ідеально зберігається при мацерації і при цьому придає
виноградному спирту свій чудовий червоно-фіолетовій
колір.

Глибокий, щільний смак з домінуючими нотками чорної
смородини, з приємною солодкістю та довгим, п’янким, 
теплим післясмаком.

Рекомендації до вживання: 
Лікер чудовий у чистому вигляді з льодом, а також у коктейлях та інших
змішаних напоях. Широко використовується в поєднанні з білим вином, 
шампанським або сухим вермутом.



Песаховка Лехаїм - це традиційний
єврейський дистилят із родзинок, який
виготовляється спеціально до свята 
Песаха.
Так як наше виробництво знаходиться у
старому єврейському місті Бучач, ми 
знайшли древній рецепт і витратили два 
роки на відновлення рецепту класичної
Песаховки. Традиційно цей напій
виготовляється методом дистиляції
(перегонки). Саме цим класична
Песаховка відрізняється від
адаптованої, яка виготовляється
методом настаювання родзинок на 
етиловому спирті. 
Об’єм 0.5 л, Міцність 40%

Пейсаховка



Наші контакти
Виробництво:

Україна, 48403,Бучач,

Тернопільськая обл, вул. Бариська 8A

Reception: 

E-mail:

Головний офіс:

Україна, 04053, Киев
Ул. Кудрявская 16

Reception: 

E-mail:


