
REFOŠKOV LIKER

www.posestvo-berce.si

Vino Refošk, sladkor, vinski destilat.

Refoškov liker je pridelan po receptu teranovega 
likerja, kjer namesto terana uporabimo Refošk.

Vsaj pol leta v steklenici.

Primorska

Vipavska dolina

Intenzivna, temno rdeča z violičnimi odtenki. 
 
Vonj spominja na pomarančo, limono, cimet, 
borovnice, maline, vanilijo.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom. 

Odlično se poda k sezonskim štrudljem, borovničevi 
piti, jagodni torti, slivovim cmokom, jogurtovi strnjenki, 
raznim sladicam z gozdnimi sadeži, jagodami in 
slivami … Lahko pa ga uporabite tudi kot aperitiv.

8 - 10°C

Sestavine

Pridelava

Zorenje

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Liker ponudimo 
ohlajen na0,70 l

16 vol %

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 12,00 €



BRESKOV LIKER

www.posestvo-berce.si

Domače Vipavske breskve, belo vino, sladkor, vinski 
destilat.
 
Hišni inovacijski recept.

Vsaj 60 dni v steklenici.

Primorska

Vipavska dolina

Svetlo rumeno-oranžna barva.

Po tipični Vipavski breskvi.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom po zrelih breskvah.

Lahko ga uporabimo kot aperitiv, odlično se poda k 
sladicam, koktaljem …

8 - 10°C

Sestavine

Pridelava

Zorenje

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Liker ponudimo 
ohlajen na0,70 l

16 vol %

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 12,00 €



BOROVNIČEV LIKER

 
Borovnice, sladkor, vinski destilat, rdeče vino.
 
Borovničev liker je pridelan po tradicionalnem receptu. 

Borovnice pustimo odležati vsaj leto ali dve v vinskem 
destilatu pred stekleničenjem.
 
Primorska

Vipavska dolina

Intenzivna, temno rdeča barva.

Vonj po borovnicah.

Razvaja nas s sadno-sladkim-kiselkastim okusom.

Odlično se poda k borovničevi piti, jagodni torti, slivovim 
cmokom, jogurtovi strnjenki, panakoti, raznim sladicam …  
Lahko ga uporabite tudi kot aperitiv.

8 - 10°C

Sestavine

Pridelava

Zorenje

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Liker  ponudimo 
ohlajen na

www.posestvo-berce.si

0,70 l

21 vol %

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 15,00 €



VIN GIN

 
Belo vino, gin, domače Vipavske breskve.
 
Hišni inovacijski recept.

Vsaj 60 dni v steklenici.

Primorska

Vipavska dolina

Svetlo rumeno barva.

Po tipični Vipavski breskvi in brinu.

Razvaja nas s sadno – sladkim, presenetljivim okusom 
po zrelih breskvah in ginu.

Lahko ga uporabimo samostojno kot aperitiv ali pa 
iz njega pripravimo inovativen coctail VIN GIN PIR 
(0,3 dcl Vin Gin+ 2,0 dcl pivo) …

8 - 10°C

Sestavine

Pridelava

Zorenje

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Coctail ponudimo 
ohlajen na

www.posestvo-berce.si

0,70 l

21 vol %

ZGIBANKA Z RECEPTI ZA 
PRIPRAVO COCTAILOV

z recepti priznanega 
slovenskega barmana 

Anžeta Tomšiča 

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 25,99 €



www.posestvo-berce.si

0,70 l

ZELIŠČNI LIKER - 46 vipavskih zelišč

34 vol %

 
Sestavine

Pridelava

Zorenje

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Domače žganje, 46 zelišč.
 
Hišni inovacijski recept.

Vsaj 60 dni v steklenici.

Primorska

Vipavska dolina

Temno rjava barva .

Po mešanici zelišč.

Razvaja nas s okusom po zeliščih s sladkasto noto, 
rahlo v ozadju tudi pogreni, kar da izdelku piko na i.

Uporabimo ga samostojno ali pa z ledom.

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 35,99 €



Staran vinski kis.  

6%

Tradicionalna metoda, staranje v lesenih sodčkih 6 let 
in več.

Primorska

Vipavska dolina

Temno bordo rjava barva.

Po značilnem balzamičnem kisu.

Razvaja nas s sladko - kislim polnim, gostim okusom. 

Nepogrešljiv v vrhunski kulinariki ter pri preprostih 
jedeh S svojim specifičnim okusom jed lepo oplemeniti. 
Je odličen dodatek mozzarelli s paradižnikom, 
parmezanu ter raznim mesnim omakam, sladoledu, 
raznim sladicam.

Sestavine

Kislost

Izdelava

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

BALZAMIČNI KIS classico

www.posestvo-berce.si

0,25 l

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 6,49 €



0,50 l

www.posestvo-berce.si

BALZAMIČNI KIS classico

Staran vinski kis.  

6%

Tradicionalna metoda, staranje v lesenih sodčkih 6 let 
in več.

Primorska

Vipavska dolina

Temno bordo rjava barva.

Po značilnem balzamičnem kisu.

Razvaja nas s sladko - kislim polnim, gostim okusom. 

Nepogrešljiv v vrhunski kulinariki ter pri preprostih 
jedeh S svojim specifičnim okusom jed lepo oplemeniti. 
Je odličen dodatek mozzarelli s paradižnikom, 
parmezanu ter raznim mesnim omakam, sladoledu, 
raznim sladicam.

Sestavine

Kislost

Izdelava

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 8,49 €



0,50 l

www.posestvo-berce.si

STARAN VINSKI KIS 

Staran vinski kis.  

6%

Tradicionalna metoda, staranje v lesenih sodih.

Primorska

Vipavska dolina

Bordo rjava barva.

Po značilnem vinskem rdečem kisu.

Poln, močan, kisel okus . 

Nepogrešljiv v vsakodnevni in vrhunski kulinariki. 
S svojim močnim vonjem in okusom naredi solate 
okusne.  

Sestavine

Kislost

Izdelava

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 2,99 €



0,50 l

www.posestvo-berce.si

STARAN VINSKI KIS s česnom

Staran vinski kis z dodatkom svežega česna.  

6%

Tradicionalna metoda, staranje v lesenih sodčkih.

Primorska

Vipavska dolina

Bordo rjava barva.

Po značilnem vinskem rdečem kisu.

Okus po značilnem vinskem rdečem kisu je bogatejši, 
polnejši in uravnotežen v svoji kislosti. Zaradi dodanega 
svežega česna, se zaznava kislosti ojača, zato za pripravo 
solate porabite manj kisa, hkrati pa se izognete lupljenju 
česna in neprijetnim koščkom v solati. Kis ne vsebuje 
koščkov česna, saj ga pred polnjenjem precedimo.

Nepogrešljiv v vsakodnevni in vrhunski kulinariki. 

Sestavine

Kislost

Izdelava

Vinorodna dežela

Vinorodni okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 3,60 €



BRESKEV - extra domača marmelada

370 ml

www.posestvo-berce.si

Domače Vipavske breskve, sladkor, limonin sok, pektin.
 
Celoten proces je ročno delo.

Primorska

Vipavska dolina

Svetlo rumeno-oranžna barva.

Po tipični Vipavski breskvi.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom po zrelih 
breskvah.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom …

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo 
sladkorja, shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava
 
Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 5,00 €



SLIVA - extra domača marmelada

Domače Vipavske slive, sladkor.
 
Celoten proces je ročno delo.
 
Primorska

Vipavska dolina

Temno modro-violičasta barva.

Po tipični domači slivi.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom po domači 
mamini slivovi marmeladi.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom …

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo sladkorja, 
shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava

Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja370 ml

www.posestvo-berce.si

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 5,00 €



JAGODA - extra domača marmelada

370 ml

www.posestvo-berce.si

Jagode, sladkor, limonin sok, pektin.
 
Celoten proces je ročno delo.

Primorska

Vipavska dolina

Rubinasto-rdeča jagodna barva.

Po zrelih jagodah.

Omamnega okusa po zrelih jagodah in z zelo malo 
dodanega sladkorja.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom …

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo 
sladkorja, shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava
 
Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 5,00 €



SONČEK - extra domača marmelada

370 ml

www.posestvo-berce.si

Domače Vipavske breskve, pomarančni sok, korenček, 
sladkor, limonin sok, pektin.
 
Celoten proces je ročno delo.

Primorska

Vipavska dolina

Svetlejša, rumeno-oranžna barva.

Po zrelih breskvah in agrumih.

Osvežilno - energičnen okus po zrelih breskvah in 
agrumih z zelo malo dodanega sladkorja.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, aromatičnim 
sirom. Okus, ki je zelo všeč tudi otrokom.

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo 
sladkorja, shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava
 
Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 5,00 €



MARELICA - extra domača marmelada

370 ml

www.posestvo-berce.si

Marelice, sladkor, limonin sok, pektin.

 
Celoten proces je ročno delo.

Primorska

Vipavska dolina

Temnejša, oranžno-rumena barva.

Po zrelih marelicah.

Po zrelih marelicah z zelo malo dodanega sladkorja.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom. 

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo 
sladkorja, shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava
 
Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 5,00 €



SLIVA - extra domača marmelada

Domače Vipavske slive, sladkor.
 
Celoten proces je ročno delo.
 
Primorska

Vipavska dolina

Temno modro-violičasta barva.

Po tipični domači slivi.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom po domači 
mamini slivovi marmeladi.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom …

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo sladkorja, 
shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava

Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja370 ml

www.posestvo-berce.si

V DARILNI EMBALAŽI

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 6,00 €



BRESKEV - extra domača marmelada

370 ml

www.posestvo-berce.si

Domače Vipavske breskve, sladkor, limonin sok, pektin.
 
Celoten proces je ročno delo.

Primorska

Vipavska dolina

Svetlo rumeno-oranžna barva.

Po tipični Vipavski breskvi.

Razvaja nas s sadno - sladkim okusom po zrelih 
breskvah.

Samostojno pri zajtrkih, dodatek sladicam, sirom …

Ker je brez konzervansov in z manjšo vsebnostjo 
sladkorja, shranjevati po odprtju obvezno v hladilniku.

Sestavine

Izdelava
 
Dežela

Okoliš

Barva

Vonj

Okus

Serviranje

Pogoji 
shranjevanja

V DARILNI EMBALAŽI

Naročila sprejemamo na:

info@posestvo-berce.si
M +386 41 505 659

Cena 6,00 €


