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LICOR DE LIMÃO | LIMONCELLO LIMONTEJO 

 

 
 

 
Limontejo é um licor de limão, produzido com a mais 
antiga e nobre receita do limoncello italiano. É o primeiro 
limoncello a ser produzido em Portugal: para torná-lo 
especial, foram utilizados os melhores limões naturais do 
Alentejo. É uma bebida doce com o sabor fresco e intenso 
do limão. Bem gelado é um digestivo ideal, mas é também 
delicioso para desfrutar em qualquer momento. 
 
Notas de Prova: É uma bebida doce com uma cor clara 
amarela esverdeada, sabor fresco e intenso do limão; com 
um final longo e persistente. Bem gelado é um digestivo 
ideal, mas é também delicioso para desfrutar a qualquer 
momento em boa companhia. 
 
Vai bem com…. Com gin e água tónica, ou apenas com 
tónica; com champagne; em caipirinha ou mojito; em 
gelados e frutas frescas, são apenas algumas sugestões de 
utilização do Limontejo. 

 
 
Região: Alentejo, Portugal 
 
Enologia: Francesco Catucci 
 
Teor Alcoólico: 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limontejo is a lemon liqueur, produced with the oldest and 
most noble Italian limoncello recipe. It is the first 
limoncello to be produced in Portugal: to make it special, 
the best natural lemons from Alentejo were used. It is a 
sweet drink with the fresh and intense flavor of lemon. 
Chilled, it is an ideal digestive, but it is also delicious to 
enjoy at any time. 
 
Tasting Notes: It is a sweet drink with a light greenish 
yellow color, fresh and intense lemon flavor; with a long 
and persistent finish. Chilled, it is an ideal digestive, but it 
is also delicious to enjoy at any time in good company. 
 
 
It goes well with… With gin and tonic, or just with tonic; 
with champagne; in caipirinha or mojito; in ice cream and 
fresh fruit, these are just a few suggestions for using 
Limontejo. 

 

 
Region: Alentejo, Portugal 
 
Oenology: Francesco Catucci 
 
Alcohol Content: 30% 
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