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Cennik i warunku sprzedaży

Produkt Pojemność Zawartość
alkoholu

Opakowanie
ozdobne

Liczba butelek
w kartonie

Cena 
katalogowa

Domyślny 
termin płatności

Grochowica Polska 700 ml 53,9% Tak 6 105,00 zł netto 7 dni

Grochowica Polska 50 ml 53,9% Nie 6 15,50 zł netto 7 dni

Okowita Starzona w beczce po
Kentucky Whiskey

700 ml 53,9% Nie 6 211,00 zł netto 7 dni

Okowita Starzona w beczce po
Sherry Oloroso

700 ml 53,9% Nie 6 211,00 zł netto 7 dni

Okowita Starzona w beczce po
Sherry Pedro Ximenez

700 ml 53,9% Nie 6 211,00 zł netto 7 dni

Łowczy 700 ml 41,4% Tak 6 84,00 zł netto 7 dni

Łowczy 50 ml 41,4% Nie 6 14,50 zł netto 7 dni

Biba Polish Potato 700 ml 40% Nie 6 63,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Potato 700 ml 40% Tak 6 65,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Potato 500 ml 40% Nie 6 47,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Potato 50 ml 40% Nie 6 13,50 zł netto 7 dni



Cennik i warunku sprzedaży

Produkt Pojemność Zawartość
alkoholu

Opakowanie
ozdobne

Liczba butelek
w kartonie

Cena 
katalogowa

Domyślny 
termin płatności

Biba Polish Grain 700 ml 40% Nie 6 63,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Grain 700 ml 40% Tak 6 65,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Grain 500 ml 40% Nie 6 47,00 zł netto 7 dni

Biba Polish Grain 50 ml 40% Nie 6 13,50 zł netto 7 dni

Zestaw Horst + 2 miniaturki + 2
kieliszki

X X Tak 4 129,00 zł netto 7 dni

Horst 700 ml 43,7% Nie 6 77,00 zł netto 7 dni

Horst 700 ml 43,7% Tak 6 79,00 zł netto 7 dni

Horst 50 ml 43,7% Nie 6 14,50 zł netto 7 dni

Okowita z Pilsa 700 ml 43% Nie 6 210,00 zł netto 7 dni

Alcoholica 500 ml 40% Nie 6 51,00 zł netto 7 dni



To hasło ściśle związane jest z naszą
historią. Każdy z tych atutów jest wynikiem
kontynuacji naszej wieloletniej tradycji.
Nasze produkty są efektem synergii,
wiedzy oraz doświadczenia całych pokoleń
pracowników Gorzelni ze Starego Strącza.

Artur Król - Prezes Zarządu

smak
zapach
tradycja



Stare Strącze to miejscowość w województwie lubuskim. W obecnym
kształcie powstała w XX wieku, w wyniku połączenia Starego Strącza, Zalesia
i Merzdorf oraz folwarków: Linderei i Kirch Vorwerk. Historia Starego Strącza
sięga jednak średniowiecza, a jego największy rozwój przypada na XIX wiek.
W 1862 r. Otto Rochard Ackermann nabył dobra i wprowadził nowoczesne
metody gospodarowania. Prowadził m.in. wyspecjalizowana uprawę zbóż i
buraków cukrowych. To właśnie za jego czasów została wybudowana
gorzelnia – w tamtych czasach, najnowoczesniejszą w regionie.

Nasza historia

WWW.GROCHOWICA.PL



Okowita Starzona
w beczce po sherry oloroso

Składniki: Groch
Moc: 53,9%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Okowita z grochu starzona w beczce po sherry oloroso. Jest to trunek o
aromacie kandyzowanych owoców - głównie pomarańczy, wiśni, wanilii oraz
karmelu. W smaku początkowo duża ilość owocowo-karmelowej słodyczy,
potem przychodzi nieco roślinnej cierpkości. W finiszu nuty korzennych
przypraw, ziela angielskiego, goździków oraz marcepanu. Z jednej strony
charakterystyczny smak beczki, z drugiej wyczuwalne są nuty destylatu z
grochu.



Okowita Starzona
w beczce po sherry pedro ximenez

Składniki: Groch
Moc: 53,9%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Okowita starzona w beczce po najsłodszej odmianie sherry – czyli PEDRO
XIMENEZ. Cechuje się delikatnym aromatem nawiązującym do wiśni w
czekoladzie, drewna opalanego w kominku, miodu pitnego oraz wanilii. W
smaku można odnaleźć wiele owoców sadu – jabłka, gruszki, wiśnie. Do tego
sporo gorzkiej czekolady z chilli, cynamonem i imbirem. Długi finisz z
rozgrzewającymi przyprawami sprawia, że jest to idealny trunek do degustacji
na długie i chłodne wieczory.



Okowita Starzona
w beczce po kentucky whiskey

Składniki: Groch
Moc: 53,9%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Okowita starzona w beczce po Kentucky Whiskey, której zapach nawiązuje do
słodkiej kukurydzy, wanilii oraz karmelu-posiada charakter amerykańskiej
whiskey. W smaku wyczuwalne są orzeźwiające nuty roślin strączkowych a
nawet mięty. Proces leżakowania w beczce nadał trunkowi dużo imbirowych i
cynamonowych akcentów. Finisz jest tu długi i bardzo rozgrzewający.



Składniki: Groch
Moc: 53,9%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Grochowica
Kwintesencja polskiego gorzelnictwa

Grochowica Polska powstaje według unikalnej polskiej receptury z
najwyższej jakości surowców, produkowanych na terenie trzech
województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie
wszystko odbywa się w tradycyjny sposób – od ręcznej separacji
grochu, po jednokrotną destylację. Poznaj niepowtarzalny,, czysty i
ręcznie rozlewany destylat z grochu.



Składniki: Groch i ziemniak
Moc: 41,4%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Łowczy
Jedyne w swoim rodzaju połączenie destylatów z ziemniaka oraz
grochu. Ta wyjątkowa mieszanka o mocy 41,4 % zapewnia
delikatny, łagodny smak z wyraźnymi nutami roślin strączkowych.
Stworzona z myślą o osobach szukających nowych i jeszcze
niezdefiniowanych do końca smaków. Dwuskładnikowy destylat
autorskiej receptury od Grochowica Spirits – jedyny o takim smaku
i zapachu!

Idealny partner w przygodzie 



Horst
Ta wyjątkowa wódka powstaje z najwyższej jakości destylatów. Unikalny
proces produkcji i leżakowania zapewnia niespotykane doznania
smakowe. Sekret HORST’a drzemie w jego składzie. połączenie grochu i
ziemniaków sprawia, że jest on delikatny i charakterystyczny
jednocześnie. Nasze połączenie grochu oraz ziemniaka zostało docenione
– zdecydowanie przypadło do gustu jury. Najnowszy produkt Grochowica
Spirits został odznaczony złotym medalem Warsaw Spirits Competition
2021.

Moc gór w jednej butelce.

Składniki: Groch i ziemniak
Moc: 43,7%
Kraj pochodzenia: Polska

 



Składniki: Piwo Pils
Moc: 43%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Legnicki Pils
Okowita z wyśmienitego, rzemieślniczego piwa, powstającego z
najwyższej jakości sudeckich surowców. Zapach umiarkowanej
intensywności świeżego, orzeźwiającego pilsa z delikatnym chmielem na
czele. Tuż po - bum słodkich owoców: liczi, melon, arbuz, trochę
brzoskwini oraz zielona herbata. W smaku najpierw świeże gazowane
piwko, chmiel, zielone rośliny, trochę limonki. W finiszu goryczka, świeże
orzechy włoskie, dalej chmiel.

Lokalny smak i tradycja.



Składniki: Polskie odmiany zbóż
Moc: 40%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Biba Grain
Produkowana ze specjalnego zestawu wyselekcjonowanych, polskich
odmian pszenżyta i pszenicy uprawianych w Starym Strączu przez
właściciela gorzelni. Spirytus rolniczy trafia następnie do Spółki HGBS w
Lesznie, gdzie jest poddany procesowi rektyfikacji.
Z Leszna rektyfikat ziemniaczany trafia do Wielkopolskiej Wytwórni
Wódek POLANIN w Środzie Wielkopolskiej, gdzie jest rozcieńczany
krystalicznie czystą wodą z dodatkiem wody geotermalnej z Uniejowa

Siła polskiego zboża



Składniki: Polskie odmiany ziemniaków
Moc: 40%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Biba Potato
Produkowana z wyselekcjonowanych odmian polskich ziemniaków
uprawianych w Starym Strączu przez właściciela gorzelni. Spirytus
rolniczy trafia następnie do Spółki HGBS w Lesznie, gdzie jest poddany
procesowi rektyfikacji. Z Leszna rektyfikat ziemniaczany trafia do
Wielkopolskiej Wytwórni Wódek POLANIN w Środzie Wielkopolskiej,
gdzie jest rozcieńczany krystalicznie czystą wodą z dodatkiem wody
geotermalnej z Uniejowa

Siła polskiego ziemniaka



Składniki: Polskie odmiany zbóż
Moc: 40%
Kraj pochodzenia: Polska

 

Alcoholica

SŁUCHAJ NAS NA SPOTIFY

ALCOHOLICA 

Specjalna pozycja w ofercie Grochowica Spirits, która została stworzona
przy współpracy z zespołem, Alcoholica. Inspiracja mocnymi, rockowymi
brzmieniami oraz współpraca z zespołem, który dotychczas był fanem
produktów Grochowica Spirits zaowocowała wypuszczeniem edycji
wódki....dla prawdziwych ROCKOWYCH TWARDZIELI!

Niech żyje rock'n roll !



Wersje opakowań produktów

Grochowica 700ml Łowczy 700ml

WWW.GROCHOWICA.PL



Horst 700ml Biba Grain i Potato 700ml

WWW.GROCHOWICA.PL

Zestaw Horst
Horst 700ml + Biba Potato 50ml+

Grochowica 50ml + 2 kieliszki



WWW.GROCHOWICA.PL

a.krol@grochowica.pl
+48 603-161-503


