
Pálinka kft.Pálinka ltd.





KOK  LIKŐR 25%           

FAHÉJAS SZILVA LIKŐR 25%            

ALMÁCUM LIKŐR 30%         

MÁCUM (MÁK+PÁLINKA) LIKŐR 30%

MÉZES CIGÁNYMEGGY LIKŐR 30%

FAHÉJAS ALMA LIKŐR 30%

ERDEI MÁLNA LIKŐR 30%

ARANY DIÓ  LIKŐR 30%

EPER LIKŐR 30%

ZÖLDALMA LIKŐR 30%

FRUTTI TUTTI LIKŐR 30%

NARANCS LIKŐR 30%

MAGNA SUMMER KESERŰ LIKŐR 35%

MAGNA WINTER KESERŰ LIKŐR 38%

Összetevők: kezelt ivóvíz, gyümölcspárlat, cukor, aroma, karamell, pálinka

         Összetevők: kezelt ivóvíz, gyümölcspálinka, cukor, aroma, gyümölcssűrítmény

            Összetevők: kezelt ivóvíz, alkoholos növényi kivonat, gyümölcspárlat, cukor, aroma, ételszinezék (E151), pálinka  

      Összetevők: gyümölcspárlat, alkoholos növényi kivonat, cukor, aroma, ételszinezék (E151), pálinka  

       Összetevők: pálinka, alkoholos meggykivonat, cukor, természetes növénykivonatok, aroma, akácméz       

Összetevők:   Összetevők: gyümölcspálinka, kezelt ivóvíz, mazsolakivonat, almasűrítmény, aroma 

                   Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat 

               Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma 

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

 Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma 

          Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

         Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell

MAGNA LIKŐR 25˚ - 38˚

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aromaÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamellÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamellÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

               Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma                Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma 

                   Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat                    Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat                    Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat                    Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat                    Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat 

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamellÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamellÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonatÖsszetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, természetes növényi kivonat, karamell, természetes menta kivonat

            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma            Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szinezék E102,aroma

                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma                     Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, sűrítő anyag (E414), színezék (E124), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, színezék (E102, E151, E131), aroma

Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, szőlőhéj kivonat, aroma             

               Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma                Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma 

                   Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat                    Összetevők: kezelt ivóvíz, pálinka, cukor, aroma, szőlőhéj kivonat 

KOK LIQUEUR 25%

CINNAMON PLUM LIQUEUR 25%

ALMÁCUM LIQUEUR 30%

MACUM  (+ POPPY BRANDY) LIQUEUR 30%

HONEY GIPSY CHERRY LIQUEUR 30%

CINNAMON APPLE LIQUEUR 30%

FOREST RASPBERRY LIQUEUR 30%

GOLD WALNUT LIQUEUR 30%

STRAWBERRY LIQUEUR 30%

GREEN APPLE LIQUEUR 30%

FRUTTI TUTTI LIQUEUR 30%

ORANGE LIQUEUR 30%

MAGNA SUMMER BITTER LIQUEUR 35%

MAGNA WINTER BITTER LIQUEUR 38%

Ingredients: treated potable water, fruit, sugar, aroma, caramel, palinka

              Ingredients: treated potable water, fruit palinka, sugar, flavor, Fruit

            Ingredients: treated potable water, alcoholic plant extract, fruit, sugar, flavoring, food coloring (E151), palinka

                                                       Ingredients: fruit, alcoholic plant extract, sugar, flavoring, food coloring (E151), palinka

                                              Ingredients: palinka, alcoholic cherry extract, sugar, natural plant extracts, aroma, acacia honey  

                                 Ingredients: palinka, treated drinking water, extract raisins, apple juice concentrate, aroma

                                          Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extract

                           Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, aroma

       Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, grape skin extract, flavor             Ingredients: nincsmeg

                            Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, coloring (E102, E151, E131), aroma         

                      Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, thickener (E414), coloring (E124), aroma         

          Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, coloring E102, aroma

             Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, natural plant extract, caramel, natural mint extract

            Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, natural plant extract, caramel

Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extract

      Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, grape skin extract, flavor             

                            Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, coloring (E102, E151, E131), aroma

Ingredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extractIngredients: treated potable water, palinka, sugar, flavor, grape skin extract

             Ingredients: nincsmegIngredients: nincsmegIngredients: nincsmegIngredients: nincsmeg



MÁLNA PÁLINKA 40%

FEKETE SZEDER PÁLINKA 40%

SZILVA PÁLINKA 40%

MEGGY PÁLINKA 40%

KAJSZIBARACK PÁLINKA 40%

CSERESZNYE PÁLINKA 40%

TÖLGYFAHORDÓS ALMA PÁLINKA 40%

TÖLGYFAHORDÓS SZILVA PÁLINKA 40%

TÖRKÖLY PÁLINKA 40%

FEKETERIBIZLI PÁLINKA 40%

IRSAI OLIVÉR SZŐLŐ  PÁLINKA 40%

MAGNA PÁLINKA 40˚

Összetevők: kezelt ivóvíz, málnapálinka

 Összetevők: kezelt ivóvíz, fekete szederpálinka

Összetevők: kezelt ivóvíz, szilvapálinka

Összetevők: kezelt ivóvíz, meggypálinka

               Összetevők: kezelt ivóvíz, kajszibarack pálinka 

       Összetevők: kezelt ivóvíz, cseresznye pálinka 

                 Összetevők: kezelt ivóvíz, tölgyfahordós almapálinka 

               Összetevők: kezelt ivóvíz, tölgyfahordós szilvapálinka 

Összetevők: kezelt ivóvíz, törköly pálinka 

            Összetevők: kezelt ivóvíz, feketeribizli pálinka 

          Összetevők: kezelt ivóvíz, szőlő pálinka  

Ingredients: treated potable water, raspberry palinka 

   Ingredients: treated potable water, blackberry palinka

Ingredients: treated drinking plum palinka

Ingredients: treated potable water, cherry palinka  

 Ingredients: treated potable water, apricot palinka    

         Ingredients: treated potable water, cherry palinka  

     Ingredients: treated potable water, apple palinka in oak  

   ingredients treated drinking plum palinka in oak

Ingredients: treated potable water, grape palinka  

       Ingredients: treated potable water, blackberry palinka  

         Ingredients: treated potable water, grape palinka

Ingredients: treated potable water, wild plum palinka 

RASPBERRY PALINKA 40%

BLACKBERRYPALINKA 40%

PLUM PALINKA 40%

CHERRY PALINKA 40%

APRICOT  PALINKA 40%

CHERRY PALINKA 40%

APPLE PALINKA OAK BARREL 40%

PLUM PALINKA OAK BARREL 40%

TÖRKÖLY PALINKA 40%

BLACKBERRY PALINKA 40%

OLIVER IRSAI GRAPE  PALINKA 40%



ÁGYAS BARACK PÁLINKA 40%           Összetevők: kezelt ivóvíz, barack pálinka, aszalt barack

ÁGYAS KÖRTE PÁLINKA 40%       Összetevők: kezelt ivóvíz, körte pálinka, aszalt körte

ÁGYAS MEGGY PÁLINKA 40%      Összetevők: kezelt ivóvíz, meggy pálinka, aszalt meggy

ÁGYAS SZILVA PÁLINKA 40%      Összetevők: kezelt ivóvíz, szilva pálinka, aszalt szilva

ÁGYAS BIRS-ALMA PÁLINKA 40%      Összetevők: kezelt ivóvíz, birs pálinka, alma pálinka aszalt alma

MAGNA PÁLINKA 40˚

APRICOT PÁLINKA 40%        Ingredients: apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR PÁLINKA 40%        Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

SOUR CHERRY PÁLINKA 40%      Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit 

PLUM PÁLINKA 40%      Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit

QUINCE PÁLINKA 40%     apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

KÖKÉNY  PÁLINKA 40%

VILMOS KÖRTE PÁLINKA 40%

Összetevők: kezelt ivóvíz, kökénypálinka 

 Összetevők: kezelt ivóvíz, vilmoskörte pálinka 

IIngredients: treated potable water, wild plum palinka 

               Ingredients: treated potable water, Williams pear palinka

WILD PLUM  PALINKA 40%

WILLIAM PEAR PALINKA 40%



BIRS PÁLINKA 50% Összetevők: kezelt ivóvíz, birspálinka

TÖLGYFAHORDÓS ALMA PÁLINKA 50%        Összetevők: tölgyfahordós almapálinka, kezelt ivóvíz 

TÖLGYFAHORDÓS SZILVA PÁLINKA 50%          Összetevők: tölgyfahordós szilvapálinka, kezelt ivóvíz 

TÖLGYFAHORDÓS CSERESZNYE PÁLINKA 50%      Összetevők: tölgyfahordós cseresznyepálinka, kezelt ivóvíz 

MAX MÁCUM LIKŐR 50%       Összetevők: gyümölcspárlat, alkoholos növényi kivonat, cukor, aroma, ételszinezés (E151) 

TÖLGYFAHORDÓS BIRS PÁLINKA 63%        Összetevők: tölgyfahordós birspálinka, kezelt ivóvíz 

TÖLGYFAHORDÓS MEGGY PÁLINKA 63%           Összetevők: tölgyfahordós meggypálinka, kezelt ivóvíz

TÖLGYFAHORDÓS CSERESZNYE PÁLINKA 63%        Összetevők: tölgyfahordós cseresznyepálinka, kezelt ivóvíz

TÖLGYFAHORDÓS FEKETERIBIZLI PÁLINKA 63%         Összetevők: tölgyfahordós feketeribizlipálinka, kezelt ivóvíz 

TÖLGYFAHORDÓS ALMA PÁLINKA 63%        Összetevők: tölgyfahordós almapálinka, kezelt ivóvíz 

TÖLGYFAHORDÓS SZILVA PÁLINKA 63%         Összetevők: tölgyfahordós szilvapálinka, kezelt ivóvíz 

MAGNA PÁLINKA 50˚ - 63˚

QUINCE PALINKA 50%       Ingredients: treated potable water, quince palinka

APPLE OAK BARREL PALINKA 50%         Ingredients: apple palinka in oak, treated drinking water

PLUM OAK BARREL PALINKA 50%         Ingredients: plum palinka in oak, treated drinking water

CHERRY OAK BARREL PALINKA 50%          Ingredients: oak cherry palinka, treated drinking water

MAX MACUM LIQUEUR 50%       Ingredients: fruit, alcoholic plant extract, sugar, flavor, food Coloring (E151)

BIRS OAK BARREL PALINKA 50%            Ingredients: quince palinka in oak, treated drinking water

CHERRY OAK BARREL PALINKA 63%           Ingredients: oak cherry palinka, treated drinking water

CHERRY OAK BARREL PALINKA 63%           Ingredients: oak cherry palinka, treated drinking water

BLACKBERRY OAK BARREL PALINKA 63%           Ingredients:blackcurrant pálinka oak, treated drinking water

APPLE OAK BARREL PALINKA 63%        Ingredients: apple palinka in oak, treated drinking water

PLUM OAK BARREL PALINKA 63%        Ingredients: plum palinka in oak, treated drinking water



2,5 Liter MAGNA LIKŐR 30˚

magnamacum.com



MAGNA 0,05 Liter

MÁCUM (MÁK+PÁLINKA) LIKŐR 30%     Összetevők: gyümölcspárlat, alkoholos növényi kivonat, cukor, aroma, ételszinezék (E151), pálinka 

MAX MÁCUM LIKŐR 50%       Összetevők: gyümölcspárlat, alkoholos növényi kivonat, cukor, aroma, ételszinezés (E151) 

KAJSZIBARACK PÁLINKA 40%    Összetevők: kezelt ivóvíz, kajszibarack pálinka

MÁLNA PÁLINKA 40%     Összetevők: kezelt ivóvíz, málnapálinka

BIRS PÁLINKA 50% Összetevők: kezelt ivóvíz, birspálinka

SZILVA PÁLINKA 50%       Összetevők: kezelt ivóvíz, szilvapálinka

MACUM  (+ POPPY BRANDY) LIQUEUR 30%      Ingredients: fruit, alcoholic plant extract, sugar, flavoring, food coloring (E151), palinka

MAX MACUM LIQUEUR 50%       Ingredients: fruit, alcoholic plant extract, sugar, flavor, food Coloring (E151)

APRICOT  PALINKA 40%     Ingredients: treated potable water, apricot palinka   

RASPBERRY PALINKA 40%          Ingredients: treated potable water, raspberry palinka 

QUINCE PALINKA 50%       Ingredients: treated potable water, quince palinka

PLUM PALINKA 50%           Ingredients: treated potable water , plum palinka



MAGNA LUXURYMAGNA LUXURY



MAGNA VODKA 0,5L         Összetevők: kezelt ivóvíz, gabonaszesz

MAGNA VODKA  LIME-CITROM 0,5L       Összetevők: kezelt ivóvíz, gabonaszesz, aroma

MAGNA VODKA  MÁK 0,5L       Összetevők: kezelt ivóvíz, gabonaszesz, alkoholos növényi kivonat, cukor, aroma, ételszinezék (E151)

MAGNA VODKA MANIA

MAGNA VODKA 0,5L         Ingredients: treated potable water, grain alcohol 

MAGNA VODKA  LIME-CITROM 0,5L      Ingredients: treated potable water, grain alcohol, aroma  

MAGNA VODKA  POPPY 0,5L Ingredients: treated potable water, grain alcohol, alcoholic plant extract,  
sugar, flavoring, food coloring (E151)



KÖRÖS VÖLGYI BARACK PÁLINKA 0,35L           Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz

KÖRÖS VÖLGYI KÖRTE PÁLINKA 0,35L       Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz

KÖRÖS VÖLGYI MEGGY PÁLINKA 0,35L         Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz

KÖRÖS VÖLGYI SZILVA PÁLINKA 0,35L         Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz

KÖRÖS VÖLGYI  PÁLINKA

KÖRÖS VÖLGYI  APRICOT  PALINKA 0,35L      INGREDIENTS: arpicot palinka, treated drinking water 

KÖRÖS VÖLGYI PEAR  PALINKA 0,35L        INGREDIENTS: pear palinka, treated drinking water 

KÖRÖS VÖLGYI CHERRY  PALINKA 0,35L         INGREDIENTS: cherry palinka, treated drinking water 

KÖRÖS VÖLGYI PLUM  PALINKA 0,35L          INGREDIENTS: plum palinka, treated drinking water



PUSZTA KINCSE

BARACK PÁLINKA 0,35L     Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz

KÖRTE PÁLINKA 0,35L       Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz

MEGGY PÁLINKA  0,35L        Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz

SZILVA PÁLINKA  0,35L         Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz

BARACK ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BIRS-ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

VEGYES ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KÖRTE ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

MEGGY ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

SZILVA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcsÖsszetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

APRICOT  PÁLINKA       INGREDIENTS: arpicot pálinka, treated drinking water 

PEAR  PÁLINKA        INGREDIENTS: pear pálinka, treated drinking water 

CHERRY  PÁLINKA         INGREDIENTS: cherry pálinka, treated drinking water 

PLUM  PÁLINKA          INGREDIENTS: plum pálinka, treated drinking water

APRICOT ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apricot, treated drinking water, dried fruit

QUINCEÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

MIXED ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

APPLE ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water, dried fruit

CHERRY ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit

PLUM ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit



ALFÖLDÜNK ARANYA
0,

2 
 li

te
r

0,
35

  l
it

er
0,

7 
 li

te
r

BARACK ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BIRS-ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

VEGYES ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KÖRTE ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

MEGGY ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

TÖRKÖLY ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

SZILVA ÁGYAS PÁLINKA 0,2 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BARACK PÁLINKA 0,35 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz

BIRS-ALMA PÁLINKA 0,35 L   Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz

VEGYES ÁGYAS PÁLINKA 0,35 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KÖRTE  PÁLINKA 0,35 L   Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz

ALMA  PÁLINKA 0,35 L   Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz

MEGGY  PÁLINKA 0,35 L  Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz,

SZILVA  PÁLINKA 0,35 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz

BARACK ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BIRS-ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

VEGYES ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KÖRTE ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

MEGGY ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

SZILVA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

palinkakft.hu

APRICOT ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: apricot, treated drinking water, dried fruit

QUINCE ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

MIXED ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

APPLE ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water, dried fruit

CHERRY ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit

MARC ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: grape palinka, treated drinking water, dried fruit

PLUM ÁGYAS PALINKA 0,2 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit

APRICOT PALINKA 0,35 L     Ingredients: apricot, treated drinking water

QUINCE PALINKA 0,35 L   Ingredients: apple palinka, apricot palinka, treated drinking water

MIXED ÁGYAS PALINKA 0,35 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water

PEAR  PALINKA 0,35 L   Ingredients: pear palinka, treated drinking water

APPLE  PALINKA 0,35 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water

CHERRY PALINKA 0,35 L  Ingredients: cherry palinka, treated drinking water,

PLUM  PALINKA 0,35 L     Ingredients: plum palinka, treated drinking water

APRICOT ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apricot, treated drinking water, dried fruit

QUINCEÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

MIXED ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

APPLE ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water, dried fruit

CHERRY ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit

PLUM ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit



ÉDEN PÁLINKA 

BARACK ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BIRS-ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

VEGYES ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KÖRTE ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ALMA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

MEGGY ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

SZILVA ÁGYAS PÁLINKA 0,7 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

BORPÁRLAT  0,04 L    Összetevők: borpárlat kezelt ivóvíz

VODKA  0,04 L     Összetevők: gabonaszesz, kezelt ivóvíz

VEGYES  GYÜMÖLCS PÁRLAT 0,04 L     Összetevők: vegyes gyümölcs párlat, kezelt ivóvíz

KÖRTE  PÁLINKA 0,04 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz

ALMA  PÁLINKA 0,04 L   Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz,

TÖRKÖLY PÁLINKA 0,04 L    Összetevők: törkölypálinka, kezelt ivóvíz

SZILVA  PÁLINKA 0,04 L     Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz

TÖRKÖLY  PÁLINKA 0,5 L             Összetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvíz

TÖRKÖLY  PALINKA 0,5 L             Ingredients: grape palinka, treated drinking water
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Összetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcsÖsszetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcsÖsszetevők: alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

APRICOT ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apricot, treated drinking water, dried fruit

QUINCE ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

MIXED ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

APPLE ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water, dried fruit

CHERRY ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit

PLUM ÁGYAS PALINKA 0,7 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit

VINEYARD 0,04 L    Ingredients: wine distillate, treated drinking water,

VODKA 0,04 L    Ingredients: grain alcohol, treated drinking water

MIXED PALINKA 0,04 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water

PEAR PALINKA 0,04 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water

APPLE PALINKA 0,7 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water

TÖRKÖLY PALINKA 0,04 L       Ingredients: grape palinka, treated drinking water

PLUM PALINKA 0,04 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water



KIS KIRÁLY PÁLINKA 
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GRAPE  PALINKA 1 L    Ingredients: grape palinka, treated drinking water 

MIXED PALINKA 1 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water 

PEAR PALINKA 1 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water 

APPLE PALINKA 1 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water

CHERRY PALINKA 1 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water 

PLUM PALINKA 1 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water

QUINCE PALINKA 1 L     apple palinka, apricot palinka, treated drinking water

GRAPE  PALINKA 1 L    Ingredients: grape palinka, treated drinking water, dried fruit

MIXED PALINKA 1 L    Ingredients: mixed palinka, treated drinking water, dried fruit

PEAR PALINKA 1 L    Ingredients: pear palinka, treated drinking water, dried fruit

APPLE PALINKA 1 L    Ingredients: apple palinka, treated drinking water, dried fruit

CHERRY PALINKA 1 L    Ingredients: cherry palinka, treated drinking water, dried fruit 

PLUM PALINKA 1 L    Ingredients: plum palinka, treated drinking water, dried fruit

QUINCE PALINKA 1 L     apple palinka, apricot palinka, treated drinking water, dried fruit

TÖRKÖLY  KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvíz

VEGYES KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz 

KÖRTE KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz 

ALMA KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz 

MEGGY KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz  

SZILVA KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz 

BARACK KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz

                 APRICOT PALINKA 1 L    Ingredients: apricot, treated drinking water

ALMA-BIRS GYÜMÖLCS  KIS KIRÁLY 1 L      alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz

ÁGYAS TÖRKÖLY  KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ÁGYAS VEGYES  GYÜMÖLCS KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: vegyes pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ÁGYAS KÖRTE KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: körte pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs 

ÁGYAS ALMA KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: alma pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

ÁGYAS MEGGY KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: meggy pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs 

ÁGYAS SZILVA KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: szilva pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs 

ÁGYAS BARACK KIS KIRÁLY 1 L    Összetevők: barack pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

                 APRICOT PALINKA 1 L    Ingredients: apricot, treated drinking water, dried fruit

ÁGYAS ALMA-BIRS GYÜMÖLCS  KIS KIRÁLY 1 L      alma pálinka, birs pálinka, kezelt ivóvíz, aszalt gyümölcs

KIS KIRÁLY PÁLINKA 

 PALINKA 1 L    Ingredients: grape palinka, treated drinking water  PALINKA 1 L    Ingredients: grape palinka, treated drinking water 

Összetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvízÖsszetevők: törköly pálinka, kezelt ivóvíz



info@magnapalinka.huinfo@magnapalinka.hu


