




SOM L’HÒSTIA.
LA RATAFIA HARDCORE.

L’AUTÈNTIC I GENUÍ ELIXIR QUE ENS

DESLLIURARÀ DE QUALSEVOL MAL. AMÉN.





RATAFIA 
HARDCORE



PER QUÈ? 
LA CLAU ÉS UNA XIFRA



35º



Per què li diem així? No només perquè sigui 
un licor extrem no apte per a botiflers (que 

també) sinó perquè el seu contingut alcohòlic 
està molt per sobre de la mitja de les ratafies.

LA NOSTRA RATAFIA CONTÉ
UN 35% D’ALCOHOL

UNA AUTOPISTA DIRECTA
AL NIRVANA CATALÀ.

Collons, sinó no li diríem Hòstia i li diríem 
carícia o moixaina. Però es diu L’Hòstia oi? 

doncs això coi, que s’ha d’explicar tot.



RATAFIA HARDCORE+

35º



ELS AMERICANS 
BEUEN BOURBON



ELS MEXICANS 
BEUEN TEQUILA



ELS ALEMANYS 
BEUEN 

JÄGERMEISTER



QUÈ BEUEN ELS 
CATALANS?





L’HÒSTIA



FORMATS



UN XARRUP



13 XARRUPS



25 XARRUPS



5 cl. 50 cl. 100 cl.



L’HÒSTIA ES BEU…



D’UN SOL GLOP

La nostra ratafia no es
beu vestint batí i sacsejant 

una copa de conyac al 
costat de la llar de foc. 

Es veu a sant hilari, en got 
de xarrup, fotent glopada 

i avall que fa baixada.





EN CATALÀ

L’Hòstia és més catalana 
que Guifré el Pilós fent 

cagar el tió a Montserrat 
amb una branca de la 

fageda d’en Jordà. Deixa 
de fotre’t xarrups de 

mariconades estrangeres i 
fes país collons.





FREDA DE PEBROTS

L’Hòstia és un licor 
celestial. I allà dalt hi carda 

més fred que a la puta 
Sibèria. Per tant no és 

d’estranyar que es prengui 
així en la terra com es fa 
en el cel: a -18ºC. Amén.





DE NIT

La nostra ratafia no és 
una sopeta per sucar 

carquinyolis a les 
calçotades dels pijos 

indepes de la Bonanova. 
L’Hòstia és un licor per 

animals nocturns. Ratafia a 
la discoteca? A on si no?





Licor de nous verdes macerat amb 
més de vint extractes naturals 

d’herbes i botànics com el romaní, 
la canyella, la sàlvia, la taronja, 
l’anís sec o el fonoll, i fins aquí. 
Si continues escoltant vindrà el 
Mossèn Hilari i t’arrencarà els 

timpans.

Després d’una maceració de 4 mesos 
i un posterior envelliment, hi afegim 
el sucre, l’embotellem i ens asseiem 
en un divan francès neoclàssic per 

admirar com us la foteu.

ELABORACIÓ



FETA AMB

llagrimes de la
MORENETA

,





MOSSÈN HILARI





L’enviat diví encarre-
gat de custodiar la 

fórmula secreta de la 
nostra ratafia així en 
la terra com es fa en 
el cel. La cremor que 
sents quan t’empasses 
l’Hòstia no és res més 

que el seu alè atra-
vessan-te la gola.





Al Mossèn Hilari no 
se’l crida. Se l’invoca. 
Resa quatre parenos-
tres i tres avemaries i 

potser, i només potser, 
apareixerà al teu bar.









Heus aquí el xarrup 
diví. El nostre got 
celestial per donar 
l’eucaristia als nos-
tres feligresos. 4cl 
fins a la rosca. 5cl 

fins dalt de tot.

UN XARRUP PER 

A DOMINAR-LOS 

A TOTS



EL NOSTRE LEMA:







FES EL “FAVORT” DE 
SEGUIR-NOS A @SOMLHOSTIA




