Lillet je jedinečný francouzský aperitiv

na bázi vína. Pochází z Podensac, malé
vesničky na jih od Bordeaux. Vzniká
pečlivou kombinací vín odrůd Sauvignon
Blanc, Semillon a Muscadelle vypěstovaných
v oblasti Bordeaux a 10 ovocných likérů
(získaných macerací ovoce v brandy po
dobu několika měsíců) dle tradiční receptury
již od roku 1872. Deset různých ovocných
likérů (mezi jinými z kůry španělských
a marockých sladkých pomerančů a kůry
zelených pomerančů z Haiti) je smícháno
s vínem (to tvoří 85%) a směs je ponechána
dalších šest až osm měsíců ke zrání.

Lillet Vive
Čti [Lile Vív].

•
•
•
•
•

1 díl Lillet Blanc
2 díly toniku
kostky ledu
plátek okurky
máta, jahoda

Příprava:
Vlijte 1 díl Lillet Blanc
do sklenice naplněné
ledem. Přidejte 2 díly
toniku a plátek okurky.
Ozdobte jahodou a mátou.

Lillet není vermut. K jeho výrobě nejsou

s výjimkou jistého množství chininu, jenž
pochází z kůry peruánských chininovníků,
použity žádné byliny a koření, tedy ani pelyněk.

Lillet v sobě zosobňuje elegantní francouzský

životní styl, mění každodenní momenty
na speciální přiležitost.

Svěží a lehký drink Lillet Vive si Vaši hosté
nejlépe vychutnají během příjemného letního
odpoledne či podvečera.
Po otevření uchovávejte lahve Lillet zavřené
v ledničce, spotřebujte do dvou-tří týdnů.

Prodejní argumenty
• Lillet Vive je elegantní francouzský drink, jehož příprava
je velmi snadná (led, Lillet, tonik, ozdoba).
• Lillet Vive je pro vaše hosty vizuálně atraktivní, chuťově velmi zajímavý
(svěžest vína, ovocné tóny) a lákavý pro nízký obsah cukru a alkoholu.
• Je to autentický a trendy drink,
který Vám pomůže odlišit se od ostatních a zaujmout.
• V okolních zemích jako je Německo a Rakousko je Lillet velmi
známý a oblíbený drink, který dosahuje významých prodejních
a imageových úspěchů na úkor největšího konkurenta. Například
v sousedním Německu se ročně prodá více než 3 miliony litrů Lillet.

Doporučená cena drinku Lillet Vive
je minimálně 10 Kč nad cenou drinku Aperol Spritz.
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