



Възможно ли е да уловите невидимото? Да усетите вкуса на 
това, което не съществува? Неуморно търсим есенцията на 
тези чувствени моменти като събираме аромати, възбуждаме 
въображението, изследваме и галим сетивата. 
Основателите на ликьори H.Theoria се стремят към съвършения вкус и прекарват дни, 
търсейки перфектната комбинация в своята лаборатория.


Марлен Стайгер (ляво) 
Творческият директор на дуото обича да се намира на кръстопът. Завършила е 
престижната ISIPCA, която подготвя бъдещи парфюмери. Тя е химик, възпитан с поезията 
на Бодлер и синестезията, цени особено сливането на сетивата и смесването на 
жанровете. Това е нейната запазена марка.


Камил Хедин (дясно) 
С диплома от EDHEC и страст към гастрономията, след дълъг престой в Lenôtre, Камил 
решава да пренесе енергията и упоритостта си към предприемачеството и създаването на 
един наистина специален и етичен продукт. Срещата с Марлен разкрива общите им цели.




H.Theoria започва в парижката работилница с 
Марлен, която прекарва дни и нощи, дегустира, 
претегля и смесва в продължение на много 
месеци... докато намери правилния баланс, докато 
достигне най-високата експресия на ликьора: 
феноменалния вкус.

„Не винаги има рецепта, по-скоро форми и звуци: 
образ на място, спомен, цвят.“

Цветя, плодове, горски плодове, подправки .... 
Внимателно подбрани, съставките, от които се 
състоят ликьори H.Theoria (Аш.Теориа), разкриват  
изключителни и изненадващи аромати и вкусове. 
Комбинацията е разработена по естествен начин 
от естествени съставки, обработени чрез 
мацерация и дестилация.

Cuir Lointain, Electric Velvet и Amour Matador са 
създадени, дестилирани и бутилирани във Франция. Ликьорите се дестилират в 
сърцето на Бургундия - в La Maison Gabriel Boudier в Дижон.

Cuir Lointain 
28, 6 % vol. - 500ml 

Съставки: Американски дъб, боб 
адзуки, ройбос, черен чай, 
портокал, жасмин, розмарин. 

Electric velvet 
25, 2 % vol. - 500ml 

Съставки: Кардамон, маракуя, 
червена боровинка, естрагон, 

галанга, виолетка, чили eспелет. 

Amour Matador 
34, 1 % vol. - 500ml 

Съставки: Домат, касис, портокал, 
боровинки, трънка, ревен, канела, 

лавандула, градински чай, 
джинджифил, тасманийски черен 

пипер. 



De Saint-Phalle

Ingredients
4 cl Liqueur Electric Velvet H.Theoria

2 cl Campari

Sparkling water

For Americano lovers by Art Cocktail Club •  Electric Velvet

Method
In a Highball glass, delicately place your ice, pour in the 
Electric Velvet liqueur and the Campari, mix gracefully with
a spoon, and top up with sparkling water in the dilution that
suits you.

Glass and Topping
Highball glass and long ice cube (Collins)

Sancto Calice 

Ingredients
3 cl Liqueur Amour Matador H.Theoria

3 cl red wine*

2 cl red Vermouth

0,5 cl  olive brine

Sparkling water

Method
Place the ice in your whisky glass. Pour in the Amour Matador 
liqueur, red vermouth, red wine, olive brine and stir with a mixing
spoon for 10 seconds to refresh. Add a top of sparkling water. 

* You can replace the wine and sparkling water with Lambrusco 

Wine in all its states by Art Cocktail Club  •  Amour Matador

Glass and Topping
Rocks Glass

Artichoke

A bigger Splash

Ingredients
2 cl Liqueur Cuir Lointain H.Theoria

2 cl white Porto

2 cl grapefruit juice

6 cl rosé champagne

Sparkling and lively cocktail by Jean Munos •  Cuir Lointain 

Method

Glass and Topping
Champagne flute

Pour the Cuir Lointain liqueur, the white porto and the 
grapefruit juice into your glass and mix gently with a spoon. 
Top it off with the rosé champagne in the dilution that suits
you.

De Saint-Phalle 


Съставки:


- 40ml Electric Velvet

- 20ml Campari

- газирана Вода


Метод на приготвяне:


В чаша Highball поставете деликатно лед. 
Налейте ликьора Electric Velvet и добавете 
Campari. Разбъркайте нежно с лъжица и 
долейте газирана вода на вкус.

A Bigger Splash 


Съставки:


- 20ml Cuir Lointain

- 20ml бяло порто

- 20ml сок от грейпфрут

- 60ml шампанско розе


Метод на приготвяне:


Налейте ликьора Cuir Lointain, бялото 
порто и сока от грейпфрут в чашата си и 
разбъркайте внимателно с лъжица. 
Добавете шампанското и се насладете.

Sancto Calice


Съставки:


- 30ml Amour Matador

- 30ml червено вино

- 20ml червен вермут

- 5ml маслинена саламура

- газирана вода


Метод на приготвяне:


Поставете лед в чаша за уиски. Налейте 
ликьора Amour Matador, добавете и 
другите съставки и разбъркайте за 10 
секунди, за да се освежи. Долейте с 
газирана вода на вкус.

Насладете се на любимите ни коктейлни рецепти 
с ликьорите H.Theoria


