


Cachaças destiladas 
artesanalmente em alambique.
Produto genuinamente brasileiro, desenvolvido 
nos puros ares da Estância Climática da Serra 
Bragantina, no Estado de São Paulo.
A qualidade reconhecida mundialmente é 
resultado de um trabalho apaixonado 
e sem limites para a perfeição.

Brasilchik é uma cachaça especial, cuidadosamente 
elaborada para o mundo apreciar a bebida mais 
famosa do país. Criatividade para saborear esta 
magnífica cachaça não tem limites.
Na típica caipirinha, pura ou combinada com 
os mais diversos ingredientes e harmonizando 
na culinária.



O corte selecionado, coração da 
cachaça, proporciona a melhor 
qualidade para aproveitar o máximo 
todos os momentos!





CACHAÇA BRANCA
ARMAZENADA 1 ANO EM

TONÉIS DE INOX
Premiada com a Medalha de Ouro no 

Concurso Mundial de Destilados de Bruxelas.
É uma cachaça macia e agradável com notas de banana

madura e anis estrelado.
O sabor da cana de acúcar é suave e sutil.

Esta premiada cachaça é a “base”
de todas as nossas produções.

 



CARVALHO EUROPEU
CACHAÇA ENVELHECIDA

6 ANOS
O carvalho é a madeira mais tradicional no

envelhecimento de destilados.
Cor dourada e sabor amaciado com notas

de baunilha, banana, mel, amêndoas
e pimenta preta.

PRODUZIDAS A PARTIR DA PREMIADA 
CACHAÇA BRASILCHIK BRANCA!



AMBURANA
CACHAÇA ENVELHECIDA

6 ANOS
Nativa do sertão nordestino é a mais perfumada

das madeiras nacionais e famosa
por seu valor medicinal.

Cor amarelo claro e sabor típico brasileiro
com notas de canela e especiarias.

PRODUZIDAS A PARTIR DA PREMIADA 
CACHAÇA BRASILCHIK BRANCA!



CARVALHO AMERICANO
CACHAÇA ENVELHECIDA

6 ANOS
Barris de primeiro uso importados dos EUA.

Blend de tostas com 4 níveis diferentes com sabores e aromas 
complexos e desafiadores. Sofisticada e delicada com notas de 

côco, baunilha, toffe e que evoluem para um leve dulçor de tabaco 
e marzipan. Sensação aveludada e retrogosto persistente.

PRODUZIDAS A PARTIR DA PREMIADA 
CACHAÇA BRASILCHIK BRANCA!



CACHAÇA COM MEL
CACHAÇA BRANCA PREMIADA COM 

PURO MEL SILVESTRE
Adocicada e refrescante com todas as propriedades

e benefícios do mel de abelhas.
Uma combinação equilibrada, suave e muito agradável.

Produzida a base da Premiada
Cachaça Brasilchik Branca!



KIT DEGUSTAÇÃO

BOX MADEIRA ARTESANAL
4 GARRAFAS 250ml

Ideal para conhecer toda a variedade e sabores
especiais das Cachaças Brasilchik.

O presente perfeito para lembrar de pessoas especiais
ou agregar em coleções e prateleiras de bares

e adegas residenciais ou comerciais.
Sucesso e alegria na empresa e eventos!

PRODUZIDAS A PARTIR
DA PREMIADA CACHAÇA

BRASILCHIK BRANCA!



ZÉ TINÓRIO

LANÇAMENTO!
CACHAÇA BRANCA

Cachaça suave que preserva o aroma da cana de
açúcar e desce redondo.

Excelente para caipirinhas e drinks com frutas.



Cachaça Brasilchik . Bragança Paulista . SP
Email . contato@brasilchik.com

Site . www.brasilchik.com
Loja On-Line . www.brasilchik.com/loja

Acompanhe nossas atividades!
Siga-nos nas Redes Sociais.

www.facebook.com/cachacabrasilchik
www.instagram.com/cachacabrasilchik


