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Licors fets a la nostra 
manera, conservant les 
receptes originals del 

“limoncello i l’arancino”, 
i el licor de cafè, apreses 
i elaborades durant anys 

amb la meva família 
d’Itàlia (Offagna - Ancona).

“Aquestes receptes han 
viatjat de l’Adriàtic fins 

a Montgat plenes d’amor 
i agraïment, desitjant 
que es gaudeixin de la 

mateixa manera en cada 
sobretaula”

MACERATS 
DE FRUITES 

ECOLÒGIQUES
ELABORAT I EMBOTELLAT PER: 
La Sobirana SCCL en obrador 
compartit amb Onalic.
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CÍTRICS I ESPÈCIES
L’àcid de la llimona, la llima i la dolçor de la taronja, 

combinat amb una acurada selecció de 5 espècies, 
que ens recorden la cuina mediterrània; 

la cuina de les nostres mares i àvies. 

Frescor i dolçor, 
embolcallades amb la nostra historia.

VOL. ALC.
25% 

ML.
500 





LLIMONA 
GINGEBRE I MENTA

Un “Limoncello casolà” de recepta familiar, 
al que hem afegit la frescor de la menta, i un toc 

picant de gingebre per fer-lo encara més digestiu.

Com diu Eugenio Montale en el seu poema “I limoni” 
“Aquí també els pobres ens toca la nostra part de riquesa, 

i és l’olor de les llimones”.

Tot el meu agraïment a Marinella Lucioli i Raffaele Bontempi 
d’Offagna, qui em varen transmetre tota la seva saviesa 

i experiència en elaborar licors.

VOL. ALC.
25% 

ML.
500 





CAFÈ

MACERAT 
DE CAFÈ 

ECOLÒGIC

Hem seleccionat el millor café pel nostre licor.
L’hem perfumat amb vainilla bourbon de Madagascar,

i branques de canyella de Ceilàn, aconseguint 
un gust i aroma molt ric de flors i fruites.

Un licor per als gourmets del café.

VOL. ALC.
18,5% 

ML.
500 
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