
SCHERMER UIT HOORN IS EEN FAMILIEBEDRIJF en één van de Oudste ONAFHANKELIJKE
IMPORTEURS & distillateurs. wij maken Traditiegetrouw nederlands GEDISTILLEERD
naar eigen receptuur. TEVENS IMPORTEREN WIJ WIJNEN RECHTSTREEKS BIJ DE PRODUCENT 

alle schermer gedistilleerd is in de standaard
uitvoering verkrijgbaar, maar kan ook voorzien
worden van PRIVATE label dmv zeefdruk op fles
of kruik. geheel naar de WENSEN van UZELF OF
VAN uw klant, voor elk budget en gelegenheid

KEUZE UIT
  KLEUR KRUIK OF FLES - AANTAL -
  PRIJS - THEMA - SOORT DRANK -
  BEDRUKKINGSKLEUR 

beschikbare dranken
  jenevers, bitters, kruidenbitters,
  likeuren, likorettes, advocaat,
  boerenjongens, glühwein, whisky,
  dry gin, vodka, limoncello EN WIJN

beschikbare kruiken
  20 cl: wit, zwart, bruin, groen, blauw
  35 cl: bruinbeugel
  50 cl: wit, zwart, bruin, groen, blauw
  70 cl: witbeugel, bruin
  100 cl: wit, bruin

beschikbare flessen
  20 cl:  oslo, zakflacon*
  35 cl: neos
  50 cl: ijs-, stoop-, ariane-, futurafles
  70 cl: neos, ijsfles, stoopfles,
  100 cl: ijsfles, stoopfles

*zakflacons kunnen niet bedrukt worden

beschikbare drukkleuren
  wit, grijs, zwart, donkerblauw,
  blauw, groen, geel, oranje, rood,
  roze, zilver, goud *er wordt altijd in 1 kleur bedrukt

MINIMALE AFNAME
  < 50CL = 144 stuks
  > 50CL =  72 stuks

*minimale afname zakflacons 180 stuks

levering
  2 weken na goedkeuring VAN DE proefdruk
  via maiL. IN DE MAANDEN OKT/NOV/DEC KAN
  DE LEVERTIJD OPLOPEN TOT 3 WEKEN OF KUNNEN
  SOMMIGE ARTIKELEN UITVERKOCHT ZIJN. BESTEL OP
  TIJD OM FOUTEN EN TELEURSTELLING TE VOORKOMEN.

Onderscheidt u met Schermer!

AL ONZE WIJNEN WORDEN RECHTSTREEKS
BIJ DE PRODUCENT INGEKOCHT EN DOOR
ONSZELF GEÏMPORTEERD. UITSLUITEND OP
FLES EN VOORZIEN VAN ORIGINEEL ETIKET

import uit duitsland, spanje, portugal,
frankrijk, italië, slovenië, kroatië,
macedonië, servië en montenegro

DOOR GOEDE KWALITEIT/PRIJS VERHOUDING
ZIJN DEZE WIJNEN perfect te gebruiken
in pakketten en als relatiegeschenk

BIJ ORIGINEle ETIKET BIJDRUKKEN op
voor-, ZIJ-, of achterkant óF etiket
AFWEKEN EN rondom ZEEFDRUKKEN

ONZE WIJNEN KUNNEN VOORZIEN WORDEN
VAN EEN LOGO, TEKST OF AFBEELDING VAN
u of UW KLANT door onze zeefdruk

voor onze ’standaard’ wenswijnen
wordt altijd de macedonische 
kwaliteitswijn gebruikt. smaakvolle
kwaliteit-prijsverhouding en chique
uitstraling

MINIMALE AFNAME
  72 stuks

private printing wijn
naar wens van type

wijn,  smaak, prijs,
soort, kleur en thema

Het is ook mogelijk een ontwerp

van Schermer te gebruiken en

dan een logo toe te voegen

Heeft u een eigen thema of kleur?

Wij maken al vanaf 72 of 144 stuks

geheel naar wens. Leverbaar binnen

3 weken. Vraag naar de mogelijkheden.

Koninklijke Vereniging
Nederlandse Wijnhandelaren

Geldelozeweg 47 | 1625 NW Hoorn | 0229-217777 | info@schermerwijn.nl | www.schermerwijn.nl
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Jenevers  kleur drank

Vanille Jenever 1% moutwijn en door vanille iets zoet 30,0% helder

Jonge Jenever 10% moutwijn 35,0% helder

Zware Jenever 25% moutwijn 40,0% helder

Oude Jenever 40% moutwijn, gedeelte gelagerde jenever 36,0% helder

Moutwijn Jenever 60% moutwijn, minimaal 12 mnd fustlagering 40,0% helder

Dry Gin
Dry Gin met 17 botanicals, small batch 43,0% helder

Vodka
Vodka & Spice smaakvolle vodka 38,0% helder

Bitters
Beerenburger Kruidenbitter puur bitter, géén suikers 33,0% bruin

Botterbitter kruidenbitter 30,0% bruin

Vissersbitter kruidenbitter met kaneel 30,0% bruin

Havenbitter kruidenbitter met kaneel 23,0% bruin

Paardenmiddel kruidenbitter met citrus 24,0% bruin

Oranjebitter origineel Oranje 30,0% bruin

Kruidige likeuren
Akkefietje kruidenbitter met kaneel en amandel 30,0% bruin

Kruud Kroamer kruidige likeur met kaneel en amandel 23,0% bruin

Likeuren
Coentje likeur met abrikoos en amandel 23,0% oranje

Zeeuwse Babbelaar smaak van boterbabbelaars 24,0% goud

Koffie Teutje koffie likeur (Haagse Hopjes) 24,0% bruin

Rumlikeur op basis van heerlijke bruine rum 24,0% bruin

Ibiza met vanille en citrus 24,0% groenbruin

Cranberry roodfruit met fris zuurtje 20,0% rood

Gedistilleerd overig
Bessenjenever van zwarte-, aal- en vlierbessen 20,0% rood

Vieux ouderwets lekker 35,0% goud

Brandewijn met amandel 35,0% helder

Peperneut brandewijn met pepers 35,0% helder

Citroen Brandewijn ouderwets lekker 24,0% geel

Limoncello Di Liguria-Italia / uit Ligurië-Italië 30,0% geel

Lara Kruskovac oranje perenlikeur uit Kroatië 24,0% oranje

Likorettes
Kruud Kraomertje kruidige likorette met kaneel en amandel 14,5% bruin

Kletskop roomboter, kaneel, caramel, hint van gember 14,5% goud

Lara oranje perenlikorette uit Kroatië 14,5% oranje

Bessen zwarte-, aal- en vlierbessen 14,5% rood

Droplikorette schudden voor gebruik, ongekend lekker 14,5% zwart

Oranjebittertje Koninklijk oranje 14,5% oranje

Caramel smaakt als de Caramac-repen 14,5% goud

Cranberry net als een cranberry zelf: zoet, zuur en rood 14,5% rood

Speculaas goede speculaas smaak 14,5% bruin

Bolus met de smaak van Zeeuwse suikerbolussen 14,5% goud

Oud-Hollandsch
Boerenjongens op amandelbrandewijn 12,0%

Advocaat -à la vanille- van amandelbrandewijn, scharreleieren en suiker 14,0% geel

Bisschopwijn huisgemaakt met citrus en kruiden, kant en klaar 10,0% rode wijn
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SCHERMER DRANKEN voor PRIVATE BOTTELING en PRINTING


	Pagina 1
	Pagina 2

