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 Licor Beirão – 20 cl 
 
HISTÓRIA 
A Quinta do Meiral, situada na zona centro de Portugal, para além de sede da Licor 

Beirão, é também propriedade e residência da família Redondo, detentora da marca há 

mais de 70 anos. 

 
Nos seus 12 hectares localizados numa das encostas da Serra da Lousã, são plantados 

alguns dos botânicos utilizados na produção do Licor Beirão. 

É também na Quinta que diariamente José Redondo reproduz a receita secreta deixada 

pelo seu pai e que aprendeu com a sua mãe.  

Depois de engarrafado, o Licor Beirão é enviado para os quatro cantos do mundo. 

 
É assim, neste dia-a-dia, que fruto de uma paixão que já contagia a terceira geração da 

família, nasceu o Licor Beirão, o espirituoso número 1 em Portugal. 

 
DEGUSTAÇÃO 
13 plantas aromáticas, sementes e especiarias manualmente selecionadas. 
Dupla destilação em alambiques de cobre. 

 
Aroma 
Nariz delicado, mas absorvente.  

 
Cor 
Amarelo Âmbar. 

 
Sabor 
Licor com notas de erva-doce, alecrim e laranja e uma variedade de especiarias como 
canela e cardamomo. 
 

 
PERFECT SERVE 
 

 
 

 
 Alc. % EMBALAGEM GARRAFAS / CAIXAS DIMENSÕES 

(L x C x A) PESO BRUTO PESO LÍQUIDO EAN / ITF 

22% 

 

1 Garrafa 6.14 x 6.14 x 17,3cm 0,415 Kg 0,20 Kg 	5602042001202 

 
12 Garrafas / 1 caixa 18,8 x 25,1 x 18,1 cm 5,18 Kg 2,40 Kg 	85602042012204 

 

2054 Garrafas / 171 caixas 
120 x 80 x 162,9 cm 885,78 Kg 364,80 Kg --- 

Caixas / Base: 19 
Níveis / Palete: 9 
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Licor Beirão – 70 cl 
 
HISTÓRIA 
A Quinta do Meiral, situada na zona centro de Portugal, para além de sede da Licor 

Beirão, é também propriedade e residência da família Redondo, detentora da marca há 

mais de 70 anos. 

 
Nos seus 12 hectares localizados numa das encostas da Serra da Lousã, são plantados 

alguns dos botânicos utilizados na produção do Licor Beirão. 

É também na Quinta que diariamente José Redondo reproduz a receita secreta deixada 

pelo seu pai e que aprendeu com a sua mãe.  

Depois de engarrafado, o Licor Beirão é enviado para os quatro cantos do mundo. 

 
É assim, neste dia-a-dia, que fruto de uma paixão que já contagia a terceira geração da 

família, nasceu o Licor Beirão, o espirituoso número 1 em Portugal. 

 
DEGUSTAÇÃO 
13 plantas aromáticas, sementes e especiarias manualmente selecionadas. 
Dupla destilação em alambiques de cobre. 

 
Aroma 
Nariz delicado, mas absorvente.  

 
Cor 
Amarelo Âmbar. 

 
Sabor 
Licor com notas de erva-doce, alecrim e laranja e uma variedade de especiarias como 
canela e cardamomo. 
 

 
PERFECT SERVE 
 

 
 

 
 
 

Alc. % EMBALAGEM GARRAFAS / CAIXAS DIMENSÕES 
(L x C x A) PESO BRUTO PESO LÍQUIDO EAN / ITF 

22% 

 

1 Garrafa 8.9 x 8.9 x 26,1cm 1,275 Kg 0,70 Kg 5602042100707 

 
6 Garrafas / 1 caixa 18,7 x 28,0 x 27,8 cm 7,85 Kg 4,2 Kg 65602042100709 

 

576 Garrafas / 96 caixas 
120 x 80 x 181,8 cm 779,08 Kg 403,2 Kg --- 

Caixas / Base: 16 
Níveis / Palete: 6 
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Licor Beirão – 75 cl 
 
HISTÓRIA 
A Quinta do Meiral, situada na zona centro de Portugal, para além de sede da Licor 

Beirão, é também propriedade e residência da família Redondo, detentora da marca há 

mais de 70 anos. 

 
Nos seus 12 hectares localizados numa das encostas da Serra da Lousã, são plantados 

alguns dos botânicos utilizados na produção do Licor Beirão. 

É também na Quinta que diariamente José Redondo reproduz a receita secreta deixada 

pelo seu pai e que aprendeu com a sua mãe.  

Depois de engarrafado, o Licor Beirão é enviado para os quatro cantos do mundo. 

 
É assim, neste dia-a-dia, que fruto de uma paixão que já contagia a terceira geração da 

família, nasceu o Licor Beirão, o espirituoso número 1 em Portugal. 

 
DEGUSTAÇÃO 
13 plantas aromáticas, sementes e especiarias manualmente selecionadas. 
Dupla destilação em alambiques de cobre. 

 
Aroma 
Nariz delicado, mas absorvente.  

 
Cor 
Amarelo Âmbar. 

 
Sabor 
Licor com notas de erva-doce, alecrim e laranja e uma variedade de especiarias como 
canela e cardamomo. 
 

 
PERFECT SERVE 
 

 
 

 
 Alc. % EMBALAGEM GARRAFAS / CAIXAS DIMENSÕES 

(L x C x A) PESO BRUTO PESO LÍQUIDO EAN / ITF 

22% 

 

1 Garrafa 9.48 x 9.48 x 25,8 cm 1,315 Kg 0,75 Kg 5602042100752 

 
6 Garrafas / 1 caixa 28,4 x 19,6 x 27 cm 19,6 Kg 4,5 Kg 65602042100709 

 

576 Garrafas / 96 caixas 
120 x 80 x 162 cm 801,64 Kg 432,0 Kg --- 

Caixas / Base: 16 
Níveis / Palete: 6 
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Licor Beirão – 1L 
 
HISTÓRIA 
A Quinta do Meiral, situada na zona centro de Portugal, para além de sede da Licor 
Beirão, é também propriedade e residência da família Redondo, detentora da marca há 

mais de 70 anos. 

 
Nos seus 12 hectares localizados numa das encostas da Serra da Lousã, são plantados 

alguns dos botânicos utilizados na produção do Licor Beirão. 

É também na Quinta que diariamente José Redondo reproduz a receita secreta deixada 

pelo seu pai e que aprendeu com a sua mãe.  

Depois de engarrafado, o Licor Beirão é enviado para os quatro cantos do mundo. 

 
É assim, neste dia-a-dia, que fruto de uma paixão que já contagia a terceira geração da 

família, nasceu o Licor Beirão, o espirituoso número 1 em Portugal. 

 
DEGUSTAÇÃO 
13 plantas aromáticas, sementes e especiarias manualmente selecionadas. 
Dupla destilação em alambiques de cobre. 

 
Aroma 
Nariz delicado, mas absorvente.  

 
Cor 
Amarelo Âmbar. 

 
Sabor 
Licor com notas de erva-doce, alecrim e laranja e uma variedade de especiarias como 
canela e cardamomo. 
 

PERFECT SERVE 
 

 
 

 

 

Alc. % EMBALAGEM GARRAFAS / CAIXAS DIMENSÕES 
(L x C x A) PESO BRUTO PESO LÍQUIDO EAN / ITF 

22% 

 

1 Garrafa 9.75 x 9.75 x 29,51 cm 1,680 Kg 1,00 Kg 5602042011003 

 
6 Garrafas / 1 caixa 19,7 x 29,6 x 30,5 cm 10,28 Kg 6,00 Kg 65602042161007 

 

480 Garrafas / 80 caixas 
120 x 80 x 152,5 cm 822,4 Kg 480,0 Kg --- 

Caixas / Base: 16 
Níveis / Palete: 5 


