Zsindelyes pálinkák
A hagyományos Zsindelyes termékcsaládba 13 féle pálinka
tartozik. Az alapsorozat ízei közül a Besztercei Szilvapálinka, a
Szabolcsi Almapálinka és a Kajszibarack Pálinka fahordós
érlelésűek, míg a Vilmoskörte, a Cseresznye és az Újfehértói
Meggypálinka érlelés nélküli, pihentetett pálinkák.
Az extra sorozat a legkülönlegesebb gyümölcsökből készült
pálinkákat mutatja be, melyek között megtalálható a Birs Pálinka, a
Bodza Pálinka, a Fekete Ribizli Pálinka, a Piros Ribizli Pálinka, a
Málna Pálinka, a Szamóca Pálinka és a Szeder Pálinka.
Zsindelyes Újfehértói Meggypálinka
A meggy termesztési igényeihez Újfehértó és környéke kiváló
földrajzi és klimatikai adottságokkal rendelkezik, így nem véletlen,
hogy a XVII. század második felében ezen a területen alakult ki a
meggytermesztés kultúrája, és mint neve is mutatja, itt született az
Újfehértói fürtös meggyfajta is, amelyből eredetvédett pálinkát
készítünk.
Zsindelyes Szabolcsi Almapálinka
A Szabolcsi Alma hagyományosan megterem a környékünkön, amely a
szabolcsi tájjellegnek és az itt megtermő zamatos és lédús almáknak
köszönhetően földrajzi eredetséget élvez. A fahéjas, édeskés ízeket a
tölgyfahordó enyhén füstös karaktere teszi még különlegesebbé.
Zsindelyes Besztercei Szilvapálinka
A Besztercei Szilvából főzött pálinka összehasonlíthatatlan más
pálinkával, hiszen a gyümölcs egyike az aromákban leggazdagabb
szilva fajtáknak. Összetett jellegét leginkább egy lágy, édes nektár
jelleg és a karakteres marcipános magjelleg határozza meg. Az
eperfahordóban történő érlelés nemcsak a pálinka színét tette
hangulatosabbá, de ízében is kellemesen jelen van a hordó.

Zsindelyes Kajszibarack Pálinka
A nap érlelte, puha húsú kajszibarack illata leginkább rózsa és
virágillatok kombinációit forrasztja egyé. Íze a magkarakter mandulás
kesernyésségét, valamint nagyanyáink baracklekvárját idézi fel.
Zsindelyes Vilmoskörte Pálinka
A Vilmos a körték királynője. Nemcsak formája, de íz- és zamatanyaga
is a tökéletesség, a méltóság, a teljes elegancia demonstrálása. A
kellőképpen beérett, szalmasárga Vilmos édes- citrusos lendületét a
tölgyfahordós érlelés kompenzálja, ezáltal alkotva teljes harmóniát.
Zsindelyes Cseresznyepálinka
A ropogós, feketére érett cseresznyéből készített pálinka egy fenséges
csokoládés zamattal kápráztat el minket, emellett jól felismerhetően
füstölt mandulás illat jelenik meg. Egyszerű, de mégis fenséges.
Zsindelyes Birspálinka
A birs elragadóan fűszeres citrusosságot hordoz, ízében a kellemes
kompót jelleg mellett fenyő és virágillatok keverednek. A sokféle
gyógyhatású gyümölcsből egy rendkívül simulékony és üde pálinka
látott napvilágot.
Zsindelyes Bodzapálinka
Az egyik legtöbb vitaminnal és hatóanyaggal rendelkező bogyós
gyümölcsünk a bodza. Az erősen fekete színű terméséből készült
pálinka egy erőteljesen markáns gyógynövény ízzel és illattal
kápráztat el minket.
Zsindelyes Fekete ribizli Pálinka
Pazarnak mondható az a tömény, fűszeres, gyógyfüvekre emlékeztető
illat, amely az egészséges fekete bogyókból készült pálinkából előtör.
Nagyon különleges, telt karakterű íze a fanyar és az édes közti átmenet
rejtelmes világába kalauzol el minket.

Zsindelyes Piros ribizli Pálinka
A piros ribizli gazdag savtartalmának köszönhetően az egyik
legizgalmasabb pálinka a fanyar ízek kedvelőinek. Az üdén savanyú
piros bogyók aromakomponensei megnyerő eleganciát sugallnak.
Zsindelyes Szederpálinka
A fekete szeder lágyan lekerekített erdei gyümölcs és virágillatával,
illetve hosszantartó krémes íz élményével ragadja magával kóstolóját.
Az egyik legnemesebb gyümölcs méltó desztillátuma
Zsindelyes Szamóca Pálinka
Egy nem mindennapi szamócapálinkával szeretnénk felidézni azt az
emlékképet, amit egy-egy erdei séta során tapasztalhattunk egy
hívogató szamócás liget közelében. A mámorító erdei gyümölcsös
jelleg mellett jól kivehető az érett földi eper karaktere.
Zsindelyes Málnapálinka
Az érett málna rendkívüli gazdag aromája kirobbanó intenzitással
keríti hatalmába kóstolóját. Az édes gyümölcsillathoz hosszantartó
ízbomba párosul, felejthetetlen élményt garantálva mindenkinek.

