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LICOR DE CAFÉ | CAFFE LIQUEUR CAFFE BORGHETTI 

 

 
 

 
Caffè Borghetti é o licor do café expresso 
realmente italiano, obtido pela receita original 
criada por Ugo Borghetti em 1860 para celebrar 
a inauguração da nova linha ferroviária Pescara-
Ancona e num curto espaço de tempo ganhou 
fama e consciência em Itália e na Europa. 
 
Um sabor italiano, um produto que reflecte 
tradições e o procedimento original que se 
tornaram o sinal distintivo de uma cultura, uma 
receita fiel a si mesma desde o início. Uma 
mistura especial, de café Arábica e Robusta de 
alta qualidade, preparada em enormes 
cafeteiras. 
 
Aromático, com um sabor doce e suave e um 
sabor envolvente, o Caffe Borghetti tem um 
aroma rico e intenso que não esquecerá e um 
agradável sabor residual de café expresso, capaz 
de o seduzir em todas as ocasiões. 
O encanto deste licor refinado e doce é evidente 
também na embalagem que se destaca pelo seu 
rótulo, em que a intensidade da cor vermelha e 
o dourado na estrela dominam. 
 
 
Região: Itália 
 
Teor Alcoólico: 25% 
 

 
Caffè Borghetti is the liquor of really italian 
expresso coffee, obtained by the original recipe 
create by Ugo Borghetti in 1860 to celebrate the 
inauguration of the new railway line Pescara-
Ancona and in a short time gained fame and 
awareness in Italy and Europe. 
 
An Italian taste, a product that reflects traditions 
and the original procedure that have become the 
distinctive sign of a culture, a recipe true to itself 
since the beginning. .A special mixture, of 
Arabica and Robusta coffee of high quality, 
prepared in huge coffee makers. 
 
 
Aromatic, with a sweet and soft taste and an 
embracing flavor, Caffe Borghetti has a rich and 
intense aroma that you will not forget and a 
lovely aftertaste of espresso coffee, capable of 
seducing you in every occasion. 
The charm of this refine and sweet liquor is clear 
also in the packaging which stand out for its 
label, in which the intensity of the color red and 
the gold in the star dominate. 
 
 
Region: Itália 

 
Alcohol Content: 25% 
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