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L E G E N D I R Y 

APIE J.GASCO
J.GASCO – unikali gaiviųjų gėrimų kolekcija iš
Italijos, skirta kaip profesionaliems, rafinuotą

skonį vertinantiems, barmenams,
taip ir namų naudojimui.

 
J.GASCO asortimentą sudaro profesionalų 

(tame tarpe ir žolininkų) sukurti gėrimai, 
naudojant kruopščiai atrinktus

ingredientus.
 

J.GASCO gėrimų sudėtyje nėra dirbtinių priedų, 
dažiklių ir konservantų.

Įmaišyti į koktelius, jie tobulai papildo alkoholio 
skonį, tačiau itin gaivaus ir rafinuoto skonio 

dėka gali būti vartojami ir kaip atskiri gėrimai ar 
aperityvai. 



TONIC
13.5

 Lengvas, turintis tik 13.5 
kalorijų, pagardintas 
kadagio uogomis. Be 

cukraus, su išliekančiomis 
kartokomis natomis, jis 

idealiai tinka su kokteiliais 
arba grynas.

Tik
13.5 kcal



GINGER
ALE

Gėrimas, viliojantis subtiliu 
imbiero skoniu.

Dėl puikaus skonio 
balanso ir švelnaus 
aromato jis puikiai 
išryškina brandintų 

distiletų skonines savybes. 

 Su natūraliu 
imbiero ekstraktu 



APERITIVO
BITTER

Nesenstanti itališka 
klasika. Su nieko 

nesumaišomas saldžiai 
kartaus skonio derinys su 
citrusinių vaisių natomis. 

Tobulas su ledu ir apelsino 
žievele arba kokteilyje su 

romu ar vermutu. 

 Su juodųjų morkų
sultimis 



CACAO
COLA

Pagamintas iš kakavos ir 
kokoso. Kvepiantis vanile, 

intensyvaus skonio su 
stipriomis šokolado 

natomis. Puikiai tinka 
kokteiliuose su romu, 
meskaliu arba tekila.

Kakao ir kokosas. 
Tobulas duetas!



LEMONADE

Iš geriausių sicilietiškų 
citrinų sulčių, sukurtas 

gaminti Gin Tonic kokteilius 
su degtinė arba džinu.

Jo gaivus vasariškas skonis 
puikiai tinka vartoti jį gryną, 

su ledu.

Gaivaus citrinų 
skonio



SODAROSA

Švelniai rausvas, turintis tik 
23 kalorijų greipfrutinis 

gazuotas gėrimas, 
pasižymintis maloniai 
gaiviu aromatu su ilgai 

išliekančiomis citrusinėmis 
natomis.

Su citrusinėmis
natomis



MUS RENKASI



Panerių g. 20a, LT-03209
Tel. +370 5 2161223

Mob. tel. +370 682 39849
info@sangaida.lt

Veiverių g. 153, LT-46417
Tel. +370 37 323802

Mob. tel. +370 682 54520
kaunas@sangaida.lt

S. Daukanto g. 13, LT-92235
Tel. +370 46 313080

Mob. tel. +370 615 83513
klaipeda@sangaida.lt

VILNIUJE KAUNE KLAIPĖDOJE
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