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COSMIK VODKA

I

Wodka is eigenlijk het verkleinwoord van het Russische woord
voor water voca en beteken letterlijk water je
Cosrrik Vodka hec geesteskind van de Belg Thierry Van Renterg
hem is 100 procent natuurlijk zonder kleurstof bewaarmiddelen
of artificiële aroma s De productie is gebaseerd opeen proces van
dehydraratie rehydra atie en Cosmik word zes keer gedestilleerd

tien keer getuierd De gebruikte tarwe kom uic de Beauce en water
ui

het hare van de Loire

Het paradepaardje van Cosm k Vbcka is de Pure Diamond bron
zen rredaiHewinnaar op he wereldkampioenschap voor sterke
drank in Chicago in 2012 En om zich nog meer teonoerscheiden
van de rest ontwikkelde Cosmik Vod ka op basis van vers trui één

me bloeds naasappei en één me citroen
Deze unieke wodka zit in een unieke verpakking Ge mairoesjka
flessen zijn een knipoog naar Rusland

pf

rh f

r f t rd 1 4

OSMIK loSMIKj

5MIK

Vodka sst sfr öi t Ie diminuiif du mot russe eau voda qm sigmfie
iiitèrcilamem petitt sa

Cosmik Vodka i cewre du Beige Ttveiry Von Renterghem esi 100
pourcenz naiureMe exempte de coloiutii comenratsuy sr aromss

ariïfiaels La pmduatort est basée sur un procédé d déshydraia
tion réhydrazation et Coswifc est duiiHée 5 x ois fikrês d xfoa Le bis
jtilisé provienï ds ia Seauce ei i sau est extraite du cceui de ia Loire
Le produiz phayc de Cosmik Vodka est te Pure Diamond couronnc
de ia medaille de bronze au championnai du monde des spirizueux
a Chicago er 20T2 E afir de se d sti tiguer dovatitags encore dss
amres Cosmik a déveloopé de ia Vodka a base defruns frais

une

Vodka aux oranges sanguines et une au atrofi
Csrre Vodka umqus sn sot genfe sst disponible ausa en emballage
tout ctussi unique ies bouieiiles mairoesjka soni un dm d cs a la
Russie
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