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Compania produce lichioruri, digestive și creme de înaltă calitate. Produsele sunt realizate

 în regiunea Campana din provincia Caserta. 

Înconjurată de muntele Petrino, la aproximativ 20 de metri 

deasupra mării,Antica Distileria Petrone este una 

din puținele distilerii tradiționale din Italia.



Povestea unei tradiţii nu poate fi inventată...

    Antica Distilleria Petrone, compania fondată de Antimo Petrone și Maria Mastantuono la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, s-a născut și a crescut împreună cu noi și crește încă, astfel încât 
ea a devenit în ochii noștri o splendidă doamnă în vârstă, un adevărat membru al familiei 
noastre, cu multe povești de suflet, de împărtașit.                                                                  .                                             

    Dacă ar putea vorbi, de fapt, ar povesti despre vremurile străvechi, în care economia orașului
nostru, Mondragone, avea un caracter predominant viticol și în care poporul său se imagina 
ca o familie mare unită prin legături de sânge, rudenie, prietenie, căsătorie; Distileria Petrone, 
fiica lui Antimo Petrone și Maria Mastantuono, și sora celor două structuri similare pe care familia
Petrone le deţinea în Sessa Aurunca și în localitatea situată lângă Carinola (denumită Ventaroli), reprezenta
atunci sufletul acestui nucleu: toată populaţia iubea să participe la transformarea tescovinei, 
proces în urma căruia, prin presarea tescovinei cu picioarele, era posibilă obţinerea alcoolului. 

    Aceștia au fost anii în care Distileria Petrone, din septembrie până în martie, a lucrat neîntrerupt, zi și
noapte, iar în toată ţara au răsunat cântecele celor angajaţi în activităţile de distilare. Era o 
perioadă în care casele s-au încălzit cu așa-zisul foc, adică un set de reziduuri de cărbune 
provenind din cuptorul Distileriei Petrone; o perioada în care cei fără adăpost veneau noaptea 
să se ascundă de gerul iernii la căldura cazanelor noastre; și în care, chiar și tescovina 
era folosită pentru tratarea reumatismului, din moment ce, datorită fermentaţiei alcoolice, atingea 
temperaturi foarte ridicate.

    Dar bătrânica noastră delicioasă ar putea povesti, de asemenea, despre numeroasele sale răni:
când a fost bombardată în timpul celui de-al doilea război mondial de către trupele naziste
și distrusă (a fost reconstruită apoi, cu dragoste, de  Raffaele, unul dintre moștenitorii lui Antimo Petrone);  
sau despre sfârșitul activităţilor legate de viticultură, la finele anilor șaptezeci, luându-i o mare parte din viaţa sa.

    Astăzi, la o distanţă de mulţi ani de la înfiinţarea sa, Antica Distileria Petrone continuă să fie totul 
pentru noi: în ea sunt concentrate oboseala, sângele, voinţa puternică a bunicilor și părinţilor noștri; și pentru
ani și ani va continua să stea mărturie a poveștii tradiţiei noastre și a iubirii pe care i-o purtăm.



UNICUL

LICHIOR

CU LAPTE

DE BIVOLITĂ

DIN CAMPANA

cu brandy vechi de
3 ani

Redescoperã gustul Traditiei,

,



cu brandy vechi de
3 ani

SINGURUL

LICHIOR

CU LAPTE

DE BIVOLITĂ

DIN CAMPANA

Redescoperã gustul Traditiei,
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Din experiența de o sută de ani în a crea băuturi unice cu ajutorul resurselor 
naturale, din “Campania Felix” s-a născut “GUAPPA”, un lichior cremos, cu o 

personalitate puternică, produs cu lapte de bivoliță din zona recunoscută pentru 
mozzarela de bivoliță campana DOP, lichior

 care aduce un omagiu tradiției Distileriei Petrone.

Distileria, ancorată dintotdeauna în uzanțele trecutului, unind pasiunea pentru
băuturile spirtoase cu conștientizarea excelentei înzestrări a teritoriului Mazzoni, 

propune un lichior de o înaltă eleganță,  absolut unic, capabil să scoată în 
evidență aroma inconfundabilă a laptelui de bivoliță.

Numele „Guappa” se referă la obiceiul des întâlnit al crescătorilor de vite de a 
da un nume fiecărui bivol pe care îl cresc, astfel încât, conform vechiului ritual, 
la sclipirea primilor zori,  “il bufalaro” (custodele bivolilor) chema bivolițele una 

câte una la muls, iar chemarea turmei suna exact ca un cântec de leagăn.

În mod special, tradiția povestește despre o bivoliță aparținând unui maestru 
distilator, numită “GUAPPA”, amintind de cuvântul spaniol „Wapa” sau  „Guapa”,

 însemnând „frumoasă”, invidată pentru marea cantitate de lapte pe care o
 producea; lapte pe care păstorii îl amestecau în mod înțelept cu brandy sau cu

 alcool din cereale, în diminețile friguroase de iarnă,  pentru a se încălzi.
Pe baza acestor experiențe este realizat lichiorul „GUAPPA”, cu gust intens și
ferm,  simbol al voinței de a respecta și de a continua să păstreze tradițiile,

oferind, totodată, o notă de originalitate și exclusivitate.



Lichior

Primul și singurul 

Amar de plante 

din Grădina Engleză



Încearcã-l înghetat si te vei simti Rege,, ,

FURNIZOR	
OFICIAL

Lichior amar (lichior bitter) nobil, natural, obținut prin infuzarea ierburilor și 

plantelor selecționate cu înțelepciune din „Real Giardino Inglese” a Palatului 

Regal din Caserta, prețioasa grădină din secolul al XVIII-lea, aparținând 

Reginei Maria Carolina.

Acum două mii de ani, în Mediterana se foloseau băuturi produse din sucuri 

fermentate de ieburi rare: bitter-ul nostru este un tribut adus celor mai vechi 

tradiții și plantelor din Grădină, cu mitologia lor,  fiecare dedicată unei zeități 

proprii.

Rețeta este cea creată în 1858 de Don Domenico Petrone (fondator al unei 

distilerii omonime) pentru Casa Regală.

Citricele, simbol al dragostei și fertilității, create pentru nunta lui Zeus și a 

Herei, măslinii – cadouri dragi pentru Athena, feniculul cu care se servea 

Prometeu pentru a ascunde focul sacru al Olimpului, camforul vindecător și 

exotic provenind din îndepărtata Asie. 

Lungile și somptuoasele prânzuri ale regilor Bourbon erau faimoase în lume: 

astfel încât parfumul și aromele acestui elixir la sfârșitul mesei, mult iubit de 

Ferdinand al II-lea de Bourbon, sunt o sinteză a istoriei și culturii patriei noastre.



Editie limitatã
500 decantoare în cutii de lemn

cu frunze de lãmâie în piele ecologicã

,
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Produs
Natural



Produs
Natural

Editie limitatã
500 de sticle în cutii de lemn si piele ecologicã

Lichior artizanal obtinut în conformitate cu traditia secularã a Distileriei Petrone.
        100% infuzie de coajã de lãmâie

         fãrã arome
         fãrã adaos de aditivi sau conservanti

         fãrã acid ascorbic
Ca urmare a procesului artizanal de obtinere,produsul poate prezenta în timp sedimente provenite din

 cojile de lãmâie, dovada garantiei si autenticitãtii produsului.
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Natural
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Lichior artizanal obtinut în conformitate cu traditia secularã a Distileriei Petrone.
        100% infuzie de coajã de lãmâie

         fãrã arome
         fãrã adaos de aditivi sau conservanti

         fãrã acid ascorbic
Ca urmare a procesului artizanal de obtinere,produsul poate prezenta în timp sedimente provenite din

 cojile de lãmâie, dovada garantiei si autenticitãtii produsului.
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Produs
Natural



Limoncel  s-a născut pentru a aduce un omagiu gustului unei tradițiiLOVE

și din dorința noastră de a promova excelența produselor autentice din Italia 

prin intermediul unei colecții speciale a binecunoscutului

 și premiatului nostru Limoncello.

Colecția își propune să omagieze patrimoniul cultural italian, 

 adăugând valoare cutiilor cu lichior cu ajutorul unor imagini ale celor mai 

cunoscute monumente și piețe ale peninsulei.

Pe partea din spate a fiecărei cutii există un cod de bare 2d 

(MicrosoftTag) care vă va permite să cunoașteți pașii de realizare a

 excelentului nostru lichior, oferindu-vă prin Wikipedia mai multe informații 

despre monumentul sau piața aflate pe pachetul pe care l-ați ales.

Disponibil și în cutie

L’Antica Distilleria Petrone este prima distilerie

italiană care folosește Tag Microsoft

Redescoperã gustul Traditiei,

Produs
Natural
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Lichior original de lemn dulce,

natural, fără coloranți, obținut

prin măiastră artă tradițională

a infuzării rădăcinii de lemn 

dulce, în combinație cu alcool

aromatizat.
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Redescoperã gustul Traditiei

Lemnul dulce este o plantă cunoscută de pe vremea

vechilor greci și a civilizației orientale pentru 

numeroasele sale proprietăți.

Rădăcina de lemn dulce (Glycryrhiza Glabra) este prezentă în 

toate manualele de medicină clasică și naturistă, 

ingredient principal în medicamente, cu proprietăți de emolient, 

expectorant și tonic digestiv.

Lichiorul EULIZIA, obținut prin înțeleapta artă tradițională

a infuzării rădăcinii de lemn dulce în combinație cu 

alcool aromatizat, este un foarte bun digestiv 

și un excelent produs care, dacă este servit cu

apă, îți potolește setea.

Eulizia este un produs 100% natural, fără coloranți și conservanți.

În decursul timpului 

 formează sedimente pe partea inferioară

 a sticlei, dovadă a autenticității 

absolute a produsului.

Con
țin

e le
mn d

ulc
e; 

a s
e evit

a c
on

su
mul 

exce
siv

în 
ca

zu
l h

ipe
rt

ens
ivi

lor
.



Redescoperã gustul Traditiei

Lichior impunãtor cu brandy 
vechi de

3 ani

Vechea traditie într-un
lichior modern

,
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Redescoperã gustul Traditiei,

Vechea traditie într-un
lichior modern

Distileria Antică Petrone, cu o experienţă veche de secole

în domeniul producţiei băuturilor spirtoase, a reuşit să armonizeze

în acest elixir mândria vinului şi senzualitatea aromelor 

sale cu dulceața delicată a fructelor de pădure.

Imposibil să reziști unicității aromelor fructate datorită cărora

îl vei propune,cu bucurie, în diferite ocazii.

Superb ca un desert, pentru a vă bucura la sfârșitul mesei. 

Acest produs trebuie servit rece.

Sugestii de servire:

Produse de patiserie, panettone (cozonac), fructe uscate,

plăcinte cu fructe, panna cotta și alte deserturi.

,
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Lichior amar 
cu infuzie de
RUCOLA
CAMPANA



Redescoperã gustul Traditiei

Ruconcello este un lichior amar cu gust puternic,
hotărât, dat de infuzia alcoolică a rucolei sălbatice,
recoltată manual de pe colinele Riviera Domitia,
combinată cu alte ierburi aromatice care fac un
produs unic și inimitabil.

Lichior amar cu infuzie de  CAMPANA RUCOLA

,
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Redescoperã gustul Traditiei,

100% PRODUS NATURAL

Lichior cu infuzie

de fructe de mirt

Campano



Redescoperã gustul Traditiei,

100% PRODUS NATURAL

Din mirt, plantă sacră dedicată lui Venus, zeița iubirii, 
se naște "MYRTH".

 ,
Lichiorul MYRTH este rezultatul vechii arte a infuzării 

fructelor de mirt, recoltate manual de pe dealurile 
AGER CAMPANUS, când sunt coapte și puse la 

macerat în alcool pur.

 
MYRTH, lichior integral natural, fără adaos de arome 
și coloranți, este excelent la sfârșitul mesei pentru 

apreciatele sale proprietăți digestive.

Se recomandă a fi servit rece, pentru a
beneficia din plin de aroma sa inconfundabilă.

Produs
Natural

Lichior cu infuzie de fructe de mirt Campano



Redescoperã gustul Traditiei,

Simbolul unei traditii,

Lichior amărui rafinat



Redescoperã gustul Traditiei,

Lichior amărui rafinat
Nu conţine coloranţi și arome.

An�ca Dis�leria Petrone, redescoperind o rețetă an�că a 
familiei, a creat acest  excelent lichior amar natural. 

În noaptea de Sf. Ioan, conform tradiției, nucile recoltate 
manual din copacii vechi de secole din Campana, sunt 

introduse în alcool pur pentru a se macera, cu adăugarea 
de ierburi și condimente. 

După un an, lichiorul produs de  compania noastră, cu 
mândrie și dedicare, respectând această tradiție, este 

gata să însoțească sărbătorile din 24 iunie, 
ziua dedicată Sf. Ioan.

L’Antica Distilleria Petrone este prima distilerie

italiană care folosește Tag Microsoft



Redescoperã gustul Traditiei,

Conține 20 de sticle cl.10

Cutie montabilă pe bar
cu Cremă de lichior

 (gusturi diverse) și Limoncello



Redescoperã gustul Traditiei,

Cremă de pepene Cremă de cafea Cremă de ciocolată Cremă de lămâie
Cremă de alune

 de pădure
Cremă de piersici Cremă de bananeCremă de căpșuneLimoncello



Redescoperã gustul Traditiei

Cutie suport pentru bar

LimoncelLove
O tentatie
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Redescoperã gustul Traditiei,

conține 24 sticle
de Limoncello cl.4 

LimoncelLove
Limoncel  s-a născut pentru a aduce un omagiu gustului unei tradițiiLOVE

și din dorința noastră de a promova excelența produselor autentice din Italia 

prin intermediul unei colecții speciale a binecunoscutului

 și premiatului nostru Limoncello.

Colecția își propune să omagieze patrimoniul cultural italian, 

 adăugând valoare cutiilor cu lichior cu ajutorul unor imagini ale celor mai 

cunoscute monumente și piețe ale peninsulei.
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SHOT?
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Redescoperã gustul Traditiei,

SHOT?
Lichiorul conține lapte. După deschiderea sticlei se recomandă a fi consumat în decursul a 6 luni. 
Pentru a aprecia pe deplin acest lichiorul, păstrați sticla în frigider și serviți-l rece sau adăugați
cuburi de gheață. Evitați expunerea la lumină directă. Se recomandă păstrarea produsului 
la o temperatură care să nu depășească +18 ° C. A se păstra departe de surse de lumină şi căldură.

Cremă de lămâie Cremă de căpșune Cremă de cafea Cremă de banane Cremă de piersici Cremă de pepene
Cremă de alune

 de pădure Cremă de ciocolată

Creme de

lichior

Creme de

lichior



Redescoperã gustul Traditiei,

Conține 24 borcane Baba cl. 4
(8 borcane Baba cu limoncello,

8 borcane Baba cu ciocolată și rom,
8 borcane Baba cu Rom) 

Cutie suport pentru bar
Baba diferite gusturi

Cutie suport pentru bar

Baba diferite gusturi

O tentatie

 
italiană
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Redescoperã gustul Traditiei,

Cu�e suport pentru bar care
conține 3 gusturi de Baba, tradiționalul

Baba cu rom, Baba cu Limoncello și
unicul Baba cu cremă de ciocolată

și rom 

Baba în rom,
după o rețetă 
tradițională marca
PetroneBaba în Limoncello,

după o rețetă tradițională
marca Petrone

Baba în cremă delicioasă
de ciocolată cu rom, după 
o rețetă tradițională marca
Petrone

cuLichioruriLichioruriLichioruriLichioruriLichioruriLichioruriLichioruriLichioruri



Redescoperã gustul Traditiei,

Cremă de lichior

Cremă de căpșune Cremă de ciocolată Cremă de cafea Cremă de piersici

Cremă de bananeCremă de alune
 de pădure

Cremă de lămâie Cremă de pepene

CREMĂ DE LICHIOR

LASĂ-TE SEDUS!



,

LASĂ-TE SEDUS!
CREMĂ DE LICHIOR

O tentatie
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Redescoperã gustul Traditiei

Lichioruri cremoase, caracterizate printr-un conținut

 moderat de alcool (17% vol.), sunt catifelate și cu 

un gust unic, sinteza echilibrului perfect între crema 

moale de lapte folosită  și incredibila dulceață

 a infuziilor și a aromelor, cum numai experiența  

centenară a Distileriei Petrone

știe cum să le amestece în mod exclusiv.

 

Datorită

gustului delicat și aromat, cremele de lichior

 produse de Antica Distileria Petrone, 

apreciate întotdeauna de doamne, pot fi 

consumate cu plăcere de  

toată lumea pentru îndulcirea papilelor gustative

 în orice moment al zilei.

Rafinate când sunt servite reci, cremele de lichior 

sunt un ingredient excelent pentru 

cocktail-uri delicioase și deserturi.



CUTIE CADOU

Cutie Limoncello
cu 2 pahare din 

ceramică, pictate
manual

Produs
Natural

O tentatie

 
italiană
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CUTIE CADOU

Cutie Limoncello
cu 2 pahare din 
ceramica pictate

manual

Lichior artizanal obtinut în conformitate cu
 traditia secularã a Distileriei Petrone.

        100% infuzie de coajã de lãmâie
         fãrã arome

         fãrã adaos de aditivi sau conservanti
         fãrã acid ascorbic

Ca urmare a procesului artizanal de obtinere,produsul
 poate prezenta

 în timp sedimente provenite din
 cojile de lãmâie, dovada 

garantiei si autenticitãtii produsului.
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Produs
Natural

Redescoperã gustul Traditiei,



Redescoperã gustul Traditiei,

        100% infuzie de coajã de lãmâie
         fãrã arome

         fãrã adaos de aditivi sau conservanti
         fãrã acid ascorbic

Ca urmare a procesului artizanal de obtinere,produsul poate prezenta în 
timp sedimente provenite din

 cojile de lãmâie, dovada garantiei si autenticitãtii produsului.

,

, ,

,
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Baba în rom,
după o rețetă 

tradițională marca
Petrone

Baba în cremă delicioasă
de ciocolată cu rom, după 

o rețetă tradițională marca
Petrone

Baba în Limoncello,
după o rețetă tradițională

marca Petrone



Dulce tradițional napolitan înmuiat în Limoncello, 

după o rețetă tradițională marca Petrone.

Dulce tradițional napolitan înmuiat în rom, 

după o rețetă tradițională marca Petrone.

Dulce tradițional în cremă delicioasă de ciocolată 

cu rom, după o rețetă tradițională marca

Petrone.

cu

cucu

cu

cu



Redescoperã gustul Traditiei,

Lichioruri speciale



Redescoperã gustul Traditiei,

Lichioruri cu un gust exclusiv, excelente ca digestiv, sublime pentru sorbet, 

indicate ca lichior pentru desert.

Lichior de 

căpșuni sălbatice

Lichior de

afine

Lichior de mandarineLichior de portocale



CREMĂ DE LICHIOR

cl. 100 - 17% vol.

LASĂ-TE SEDUS!



Baba cu rom

Baba cu limoncello
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Limoncel  s-a născut pentru a aduce un omagiu gustului unei tradițiiLOVE

și din dorința noastră de a promova excelența produselor autentice din Italia 

prin intermediul unei colecții speciale a binecunoscutului și premiatului nostru Limoncello.

Colecția își propune să omagieze patrimoniul cultural italian, adăugând valoare cutiilor 

cu lichior cu ajutorul unor imagini ale celor mai cunoscute monumente și piețe ale peninsulei.



Redescoperã gustul Traditiei,

Alege monumentul preferat!

Vitrinã/raft de prezentare
48 sticle LimoncelCapacitate: Love

cl.  ( % vol.).70 33

L’Antica Distilleria Petrone este prima distilerie

italiană care folosește Tag Microsoft

Pe partea din spate a fiecărei cutii există un cod de bare 2d 

(MicrosoftTag) care vă va permite să cunoașteți pașii

 de realizare a excelentului nostru lichior, 

oferindu-vă prin Wikipedia mai multe informații 

despre monumentul sau piața aflate pe 

pachetul pe care l-ați ales.



LASĂ-TE SEDUS!

CREMĂ DE LICHIOR

Produs
Natural

Redescoperã gustul Traditiei,



Redescoperã gustul Traditiei,

CREMĂ DE LICHIOR

Lichioruri cremoase, caracterizate printr-un conținut

 moderat de alcool (17% vol.), sunt catifelate și cu 

un gust unic, sinteza echilibrului perfect între crema 

moale de lapte folosită  și incredibila dulceață

 a infuziilor și a aromelor, cum numai experiența  

centenară a Distileriei Petrone

știe cum să le amestece în mod exclusiv.

 

Datorită

gustului delicat și aromat, cremele de lichior

 produse de Antica Distileria Petrone, 

apreciate întotdeauna de doamne, pot fi 

consumate cu plăcere de  

toată lumea pentru îndulcirea papilelor gustative

 în orice moment al zilei.

Rafinate când sunt servite reci, cremele de lichior 

sunt un ingredient excelent pentru 

cocktail-uri delicioase și deserturi.

Vitrinã/raft de prezentare
Capacitate: 8 compartimente pentru 

 cremã lichior cl. 50 (17% vol.)48 sticle



Redescoperã gustul Traditiei,

Personalizeazã-ti

modalitatea de 

     prezentare!

,

Vitrinã/raft de prezentare
Capacitate: 9 compartimente
pentru 54 . sticle



Redescoperã gustul Traditiei,

Vitrinã/raft de prezentare
Capacitate: 9 compartimente
pentru 54 . sticle





Redescoperã gustul Traditiei,

Italy You S.R.L.4
RO 36115567
J40/7303/2016
office@italy4you.ro
tel: +40743296509
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