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LICOR DE ERVAS | HERBS LIQUEUR BRANCAMENTA 28% 

 

 
 

 
Brancamenta nasceu nos anos 60, um período 
caracterizado por grandes mudanças, por um boom 
económico, por um novo modo de vida - mais 
individualista e menos conformista - e, 
consequentemente, por grandes desejos de novidades, 
mesmo no paladar e nos sabores. 
 
A Fratelli Branca Distillerie, graças à grande e aguçada 
intuição que sempre a distinguiu, decide investigar e 
desenvolver uma bebida adequada a cada estação, 
criando Brancamenta, um produto que surpreende os 
seus consumidores e aficionados com a sua "emoção de 
prazer intenso" a cada golo. 
 
A sua surpreendente fórmula, composta de ervas e 
especiarias, é enriquecida com o óleo essencial de 
hortelã-pimenta piemontesa, o mais valioso do mundo.  
 
Assim, nasceu um licor amargo de alta qualidade, natural 
e particularmente refrescante. 
 
Brancamenta, perfeito em cada estação, é um ícone da 
bebida gelada, quer como aperitivo, quer para uma longa 
noite de sabor e prazer. 

 

 
Região: Itália 

 
Teor Alcoólico: 28% 
 
 
 

 
Brancamenta was born in the ’60s, a period characterized 
by great changes, by an economic boom, by a new way of 
life – more individualistic and less conformist – and, 
consequently, by great desires for novelties, even in taste 
and flavours. 
 
 
Fratelli Branca Distillerie, thanks to the great and sharp 
intuition that has always distinguished it, decides to 
research and develop a drink suitable for every season, 
creating Brancamenta, a product that surprises its 
consumers and aficionados with its “thrill of intense 
pleasure ” at every sip. 
 
Its surprising formula, composed of herbs and spices, is 
enriched with the Piedmontese peppermint essential oil, 
the most valuable in the world.  
 
Thus a high-quality, natural and particularly refreshing 
bitter liqueur was born. 
 
Brancamenta, perfect in every season, is an iced drink icon, 
either as an aperitif or for a long evening of taste and 
pleasure.  

 
 

Region: Itália 
 

Alcohol Content: 28% 
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