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Bezoek ons op onze 

homepage op www.prinz.ccwww.prinz.cc !

... heeft een nieuwe betekenis, vooral in snel veranderende tijden. Op dit moment worden we elke dag 
overspoeld door een overvloed aan nieuwe informatie. Het is belangrijk om stil te staan en te beseffen wat 
echt telt in het leven, want het zijn vaak de zogenaamd eenvoudige dingen die belangrijk zijn en waarop je 
kunt vertrouwen: familie en echte vrienden met wie je goede tijden kunt beleven en van wie je steun kunt 
krijgen als het moeilijk wordt. Vier dan feest met uw naasten op een familiefeest, 
herinneringen ophalen met vrienden, ervaringen delen met clubleden, of gewoon genieten van de natuur 
die de natuur, die ons goed en gezond voedsel biedt.

Wij wijden ons elke dag met veel toewijding en emotie aan de schatten van de natuur. Het geeft voldoening 
en vreugde om elk jaar de nieuwe oogst te oogsten en met de ervaring van 4 generaties, het doelgerichte 
gebruik van de modernste technologie en veel inzet producten te vervaardigen die plezier verschaffen! 

Het is een zeer speciale zorg van ons om u zekerheid te geven: Elke dag werken wij aan de verdere  
perfectionering van onze producten, de verbetering van onze dienstverlening aan u en de optimalisering 
van de bevoorradingsketen aan alle uiteinden in deze uitdagende tijden. Het is ook het moment om dank-
baar te zijn voor de vele leuke berichtjes en gesprekken, want aan het eind van de dag is uw glimlach op 
ons gezicht de beste dank voor wat wij doen en elke dag een nieuwe stimulans om het beste te geven voor 
onze klanten.

Bezoek ons in de distilleerderij en laat de indrukken van een rondleiding door de distilleerderij en ons  
dagelijks werk op u inwerken. 
U voelt waarschijnlijk hetzelfde als wij, zo nu en dan hebt u even tijd nodig om op krachten te komen en 
van bovenaf te bekijken wat er aan de hand is.

Hartelijke groeten, veel kracht en levensvreugde - en graag tot ziens in Doetinchem. 

Thomas Junior en Maximilian Prinz

Behouden van echte waarden …



 

Lekkernijen uit het houten vat 

met charmante 41 % vol

 

PRINZ 
OUDE SOORTEN

 

 

 

 

PRINZ ALTE SORTEN

HET ORIGINEEL VAN PRINZ: 
heerlijk mild met een volle fruitige smaak

Met de ervaring van 4 generaties, passie voor voor de beste 
vruchten, zelfontwikkelde productieprocessen en moderne 
technologie, creëren wij producten van de beste kwaliteit.

ALTE KIRSCHE

ALTE HASELNUSS
(Oude Kersen)

(Oude Hazelnoot)

ALTE MARILLE

ALTE WILLIAMS-CHRISTBIRNE

ALTE WALD-HIMBEERE

ALTE HAUS-ZWETSCHKE

ALTER BODENSEE-APFEL

(Oude Abrikozen)

(Oude Williams Peren)

(Oude Frambozen)

(Oude Pruimen)

(Oude Bodensee Appel)

7 fijne variëteiten

  voor de perfecte

Genot!



 

 De beste, volledig rijpe vruchten worden bij lage 
temperatuur gedistilleerd in een vacuümdistillatieproces 

voor bijzonder zachte aroma‘s.

 Verkrijgbaar in de traditionele 0.2 l, 0.35 l, 0.5 l, 
0.7 l, 1 l en 1.5 l beugelflessen.

 Speciaal geproduceerde gedroogde vruchtenextracten bena- 
drukken de fruitige en zoete noten van de oude variëteiten. 

 Bij elke slok ontvouwt zich de volle smaak van zongerijpt fruit op
het gehemelte. De volle smaak van zongerijpt fruit, vergezeld van een 

discreete houttoon, met een lange en aangenaam milde afdronk.

 De distillaten rijpen enkele jaren in aardewerk kruiken. 
In deze kruiken ontvouwen de fijne aroma‘s zich 

bijzonder goed.

 De rijpingsperiode wordt voltooid met verfijning in zorg-
vuldig geselecteerde houten vaten. Dit is waar de oude 
rassen hun karakteristieke amberkleurige glans en hun 

mildheid krijgen.

Gebruik onze 
QR-code als directe link 

naar onze Oude variëteiten 
op de homepage voor 

meer informatie



 

HetHet
vanvanOrigineelOrigineel

PrinzPrinz
Wij laten met tientallen jaren ervaring en traditie en de meest moder-

ne distilleerderij technologie ware schatten ontstaan. Onze meester-

distilleerders distilleren hiervoor vooral langzaam en voorzichtig onder 

vacuüm en zo blijven de delicate fruitaroma’s behouden. Zo ontstaat de 

fijnste schnaps van de hoogste zuiverheid en met een onderscheidend 

karakter.

Fruitige volheid gecombineerd met een karakteristieke smaak. Het 

krachtige spel in de mond en de lange afdronk maken onze traditionele 

40% schnaps tot bijzonder fijne specialiteiten.

100 % echte Drinkgenot
100 % echte Drinkgenot

in Familietraditiein Familietraditie

... met echte 40 % vol en 

100 % hartstocht

Wist u dat ... ?

DE TRADITIONELEN 

De Prinz-distilleerderij is al sinds 1886 een familiebedrijf. 
Oorspronkelijk was het een boerderij, herberg, kuiperij en ciderfabriek met 
een boerderijstokerij. In 1921 werd de handel in distilleerderijen geregi-
streerd, en vanaf dat moment werd het achter slot en grendel gedistilleerd. 
Het fruit uit de streek werd tot in de jaren zeventig verwerkt tot „Obstler“ 
en „Moscht“ (vruchtenwijn). 
Met de toenemende welvaart veranderden echter de drinkgewoonten van 
de klanten,  in aanvulling op Obstler, werden Schnaps van zowel peer, 
abrikoos, kers en framboos toegevoegd. Dit was de geboorte van de geboorte 
van de traditionele 40% schnaps.



 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijks Kwaliteitsproduct 
volgens Prinz familierecept 
sinds 1886

Sinds 50 jaar 
in de traditionele en 
karakteristiek flessen

Bij bijzondere lage 
temperatuur onder vacuum 
zachtaardig gebrand

Heldere en kratige 
Schnaps met een
eerlijke 40%vol

Intens, soorttypische
fruitaroma‘s 
vul de neus

De volle fruitig smaak 
op je gehemelte met lang, 
krachtig afdronk

Ideale drinken 
temperatuur: 
tussen 14 en 20 °C

W W W. P R I N Z . C C



 

ABRIKOZEN SCHNAPS 40%vol 
Geuren onmiskenbaar typisch voor de variëteit. Smaakt vol en 
intens naar volledig rijpe abrikoos. Lange en fruitige afdronk.
0.5 liter
1 liter

KERSEN SCHNAPS 40%vol 
De smaakervaring van dieprode, zeer aromatische zoete en zure 
kersen uit de regio. Typisch voor de variëteit met fijne aman-
deltonen.
0.5 liter
1 liter

PRUIMEN SCHNAPS 40%vol 
Jammy in de neus, fruitig en zacht in de mond met een vleugje 
marsepein en licht geroosterde aroma‘s. Met pruimen van de 
lokale hoogstamboom.
0.5 liter
1 liter

HAZELNOOT SCHNAPS 40%vol 
Genieten met de noten van geroosterde aroma‘s van de beste hazel- 
noten inspireert de neus en het gehemelte. Ideaal voor zoete en 
hartige producten.
0.5 liter
1 liter

WILLIAMS PEREN SCHNAPS 40%vol  
Karakteristiek in de neus, puur en fruitintensief van smaak
met rijpe Williams peren uit onze boomgaarden.
0.5 liter
1 liter

SAUBIRNEN PEREN SCHNAPS 40%vol 
Intens in de neus, kruidig tot licht bitter van smaak 
Een origineel van Vorarlberg - met echte Subira (“zeugpeer”).  
0.5 liter
1 liter

OBST SCHNAPS 40%vol
Appels en Peren van de Hoogstambomen worden volgens  
Oostenrijkse traditie gedistilleerd tot volle schnaps.  
1 liter  ...  in stenen kruik (38 % vol)
1 liter  ...  in stenen kruik (40 % vol)
1 liter  ...  in stenen kruik (45 % vol)
1 liter Uit het grote houten vat (40 % vol)

KWEEPEREN SCHNAPS 40%vol 
Een bijna vergeten variëteit. Ruikt intens naar citrusvruchten. 
Smaakt onmiskenbaar scherp en fruitig.  
0.5 liter
1 liter

GRAVENSTEINER SCHNAPS 40%vol  
De Gravensteiner appel wordt geoogst aan het eind 
van de zomer en heeft een zoetzuur, kruidig aroma. 
0.5 liter
1 liter

Drinkadvies: Afhankelijk van 
Drinkadvies: Afhankelijk van 

uw voorkeur smaakt schnaps het 
uw voorkeur smaakt schnaps het 

best tussen 14 en 20 °C best tussen 14 en 20 °C 

in een Prinz schnapsglas.
in een Prinz schnapsglas.

KERN
VRUCHTEN

STEEN
VRUCHTEN

KERN
VRUCHTEN

STEEN
VRUCHTEN



 

FRAMBOZEN SCHNAPS 40%vol 
Dieprode frambozen uit de regio zorgen voor een intense fram-
bozen geur en een onderscheidende fruitsmaak.
0.5 liter
1 liter 

BLAUWE BOSBESSEN SCHNAPS 40%vol 
Overtuigend met subtiel kruidige fruittonen in de neus en  
fruit intensieve smaak in de mond. 
0.5 liter
1 liter 

VLIERBESSEN SCHNAPS 40%vol 
Bloemig in de neus, subtiel kruidig en typisch voor de variëteit in 
de mond. Een felbegeerde digestief gemaakt van zwarte vlierbessen.
0.5 liter
1 liter

LIJSTERBES SCHNAPS 40%vol 
Eigenzinnige specialiteit van de vruchten van de lijsterbes. Licht 
grasachtig, met een fijne hint van marsepein.
0.5 liter
1 liter 

JENEVER SCHNAPS 40%vol 
Zwartblauwe jeneverbessen geven een onmiskenbaar karakter: 
fris ruikend, sterk en licht scherp van smaak.
0.5 liter
1 liter

ALPENDEN SCHNAPS 40%vol
De Alpine-specialiteit met de aangename harsachtige smaak van 
echte dennenappels. Heerlijk als digestief of als tussendoortje.
0.5 liter
1 liter

GENTIAAN SCHNAPS 40%vol
Krachtig, kruidig, aromatisch bitter. Gemaakt van de wortels 
van de gele gentiaan. Uitstekend digestief met een lange afdronk.
0.5 liter
1 liter

MEESTERWORTEL SCHNAPS 40%vol 
Smaakt fris, doet denken aan mint, met een minerale noot. 
Smaakt bijzonder goed na een stevige maaltijd.
0.5 liter
1 liter

Drinkadvies: Afhankelijk van 
Drinkadvies: Afhankelijk van 

uw voorkeur smaakt schnaps het 
uw voorkeur smaakt schnaps het 

best tussen 14 en 20 °C best tussen 14 en 20 °C 

in een Prinz schnapsglas.
in een Prinz schnapsglas.

... met echte... met echte
40 % vol en40 % vol en

100 % Plezier!100 % Plezier!

FIJNSTE
BESSEN

WORTELS &
KRUIDEN

FIJNSTE
BESSEN

WORTELS &
KRUIDEN

In de HeupflesIn de Heupfles
Editie 0.2 literEditie 0.2 liter

Abrikoos . Williams Christ peer . Gravensteiner . Hazelnoot

Nieuw!Nieuw!



 

De perfecte party-hits

voor de apès-ski!

PRINZ FRUITIG - FIJN

 

 

Himbeerla – 
Milde Frambozen Schnaps 34 % vol 

Hoadla – 
Milde Blauwe Bosbessen Schnaps 34 % vol

Honig Marillerla – 
Honing Abrikozen Schnaps 34 % vol

Erdbeerla – 
Milde Aardbeien Schnaps 34 % vol

Nu##erla – 
Milde Hazelnoot Schnaps 34 % vol

Honig Birnerla – 
Honing Peren Schnaps 34 % vol

Orangerla – 
Milde Sinaasappels Schnaps 34 % vol

 

   

 

Er zijn dingen die je niet kunt verklaren, maar alleen kunt ervaren. Daarbij 
horen de onvergelijkbaar fijne variëteiten met fruitig 34 % vol. Geniet van de 
„schnaps die blij maakt“ met vrienden in goed gezelschap.

Voorzichtig gedestilleerd, tot 6 jaar opgeslagen, bijzonder fruitig en mild 
met een fijn 34 % vol.
Drinkadvies: afhankelijk van de variëteit tussen 15 en 18 °C in een 
schnapsglas drinken, dat is genieten.

verkrijgbaar 
0.5 liter en 

1 liter

Pfir#erla – 
Milde Perzik Schnaps 34 % vol

Birnerla – 
Milde Peren Schnaps 34 % vol

Zwet#chgerla – 
Milde Pruimen Schnaps 34 % vol

Kir#cherla –  
Mild Kersen Schnaps 34 % vol

verkrijgbaar 
0.5 liter en 

1 liter



 

 

met milde 34 % vol

De perfecte party-hits

voor de apès-ski!

PRINZ FRUITIG - FIJN
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Met de onmiskenbare en volle smaak van 
abrikozen, zacht en fruitig in de neus. 

Genieten bij 15 tot 18 °C.

Fijne
Hausschnaps

Het origineel van de Schnaps-Prinz

0.5 liter
1 liter

0.2 liter 
Roestvrijstalen 

heupfles

ONZE TIP

Fijne 
Hausschnaps

abrikoos!

Het beste fruit voor het hoogste plezier

Voorzichtig gebrand

Het Origineel van Prinz met de 

typernde smaak van abrikoos

Verkrijgbaar in de 0.5 liter-, 0.7 liter-, 
1 liter- en 1.5 liter-fles en in de 

0.2 liter-Roestvrijstalen heupfles.



... een waar genot,
voor echte

lekkerbekken!

Herfstzoet likeur plezier met de smaak 
van geroosterde cacaobonen

gekust door sappig-zoete abrikozen.

Exotisch likeur plezier met de smaak 
van zongerijpte rijpe sinaasappels

gekust door verfrissende kokosnoot.

Overtuigend likeur plezier met 
de smaak van pittige koffiebonen
gekust door fruitig-frisse kersen.

gekust door de abrikoos gekust door de kokosnoot gekust door de kers

... het edele ... het edele 
Nobilady glasNobilady glas

    

Doe 3 cl Nobilady Cacao-Marilla en 3 cl Rum-
Chocolade met 2 cl room en veel ijs in een blender. 
Meng goed en schenk in een Nobilady glas en geniet 
met volle teugen.

  Plezier tip: 
Romige Daiquiri Cocktail

    

Nobilady & Nobilant
zijn nu ook NIEUW 

verenigd als 
PLATINA EDITIE! 

6 x fijnste likeur genot 
à 0.04 liter: 

3 x Nobilady &
3 x Nobilant

0.5 liter 



per 0.5 liter

Likeur Samenstellingen voor Mannen,
die authentieke Genotbelevenissen waarderen.

HANDCRAFTED PREMIUM LIQUEUR
Flavoured by 

nature

Uit hoog-aromatische 
zelfgebrande 
Arabicabonen

Gemaakt uit de schil van met 
de hand geraapte volrijpe 

sinaasappels

Van voortreffelijk 
bitterzoete 

cacaobonen

Sterk &
krachtig

Nobilant 
Stamperl

Likeurspecialiteiten

voor echte mannen

CACAO LIKEUR SINAASAPPEL LIKEUR KOFFIE LIKEUR

Nobilady & Nobilant
zijn nu ook NIEUW 

verenigd als 
PLATINA EDITIE! 

6 x fijnste likeur genot 
à 0.04 liter: 

3 x Nobilady &
3 x Nobilant



Beste ingrediënten zoals hooimelk, eieren van 
gelukkige kippen, room van onze boeren wor-
den met de hand door elkaar geroerd. 
Afhankelijk van de variëteit wordt de eierlikeur 
met mokka, sinaasappelsap of echte Bourbon 
vanille verfijnd.

0.5 liter 15 % vol

Bijzonder romig geroerd!Bijzonder romig geroerd!

Voor enkele heerlijke Voor enkele heerlijke 

recepttips met onze recepttips met onze 

rumsoorten, scan gewoon rumsoorten, scan gewoon 

de QR-codede QR-code

ADVOCAAT

ADVOCAAT KLASSIK
ADVOCAAT ORANGE
ADVOCAAT MOKKA
ADVOCAAT VANILLE

3 cl Prinz Rum-Coconut | 4 cl Prinz Advocaat Klassik

1 kop hete koffie | 6 cl melk | room 

Bereid de koffie. Verwarm de melk een beetje. Meng 

de Rum Coconut en de Eierlikör. Giet alle ingrediënten 

in een dessertglas. Garneer met slagroom en 

garneer met een beetje cacao en ... mmmmmmm!

Coffee Cream by PrinzCoffee Cream by Prinz



0.5 liter 0.2 liter

Kruidige rum composities vol en zacht in de mond.

Een delicatesse op zichzelf of een bekroning van cocktails en voor 
en om thee en koffie te verfijnen. 

Wij bevelen een drinktemperatuur tussen 15 en 18 °C aan.

ChocolateChocolateRum- Rum-CoconutCoconutRum-
OrangeOrange

Rum-
KirscheKirsche

met 40 % vol

PRINz RUm-SORTEN

Smakelijke rumcreatie volgens

traditioneel Prinz-recept!
Smakelijke rumcreatie volgens

traditioneel Prinz-recept!

RUM-LIKEUREN GEMAAKT IN OOSTENRIJK

Voor enkele heerlijke Voor enkele heerlijke 

recepttips met onze recepttips met onze 

rumsoorten, scan gewoon rumsoorten, scan gewoon 

de QR-codede QR-code

OU
D-

OOSTENRIJKSE

RUM
TR A D I T I E

KOKOSNOOTCHOCOLADESINAASAPPELS KERS
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MARC DE CHAMPAGNE TRÜFFEL CREAM 15 % vol
Onze pleziertip! De lieveling van vrouwen onder onze Cream: 
roept de indruk op van teder smeltende chocolaatjes in de mond. 

FEINER EDELMOHN CREAM (Maanzaad cream)  15 % vol
Fijn gemalen papaverzaad en verse alpenmelk maken onze Edelmohn Cream 
tot een dromerige likeur.

NOUGAT CREAM (Noga Cream)  15 % vol
Gemaakt van chocolade die smelt op de tong, fijn geroosterde noten en verse hooimelk.
 
FESTTAGS CREAM 18 % vol
(FEESTDAGEN Cream – Chocolade, kokosnoot, hazelnoot)
De edele chocoladeachtige likeur smaakt niet alleen bij feestelijke gelegenheden. 
De fijnste chocolade, kokos en geroosterde hazelnoten maken het een fijne romige 
delicatesse.

WWW.PRINZ.CC

EI COCO LIKÖR CREAM 18 % vol
De originele 90 % Prinz Eierlikör Klassik en 10 % Prinz Rum-Kokos Likeur geven 
deze crème een delicaat, romig Caribisch gevoel.

SALTED CARAMEL CREAM 17 % vol
Onze pleziertip! Stuur uw gehemelte een zoetzoute liefdesgroet met onze romige 
caramellikeur met echte Fleur de Sel. Ook in de 0.2 liter flessen verkrijgbaar.
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CreamsCreams
Romige verleidingen
uit onze likeurkeuken,

verkrijgbaar in 0.5 liter flessen



Verse hooimelk 
direct van de 

boer,

... met eieren 
van gelukkige 

kippen,

... behoedzaam 
met de hand 

geroerd.

ERDBEER CREAM (Aardbei Cream)  15 % vol
Verse, volledig rijpe aardbeien geven de Erdbeer Cream 
haar heerlijk fruitige toon en de kenmerkende kleur. 

MOKKA CREAM (Mocca Cream)  15 % vol
Het romige koffiegenot, gemaakt van de beste regiona-
le ingrediënten, is een echte verleiding. Goed gekoeld of 
bij het dessert genieten! 

SCOTCH CREAM (Scotch Cream)  16 % vol
Zacht smeltende chocolade geeft de fijne, romige 
crème het laatste signaal. Puur genieten of over vanille- 
ijs de Scotch Crème is een onmiskenbare vreugde voor 
de tong. 

HASELNUSS CREAM (Hazelnoot Cream)  15 % vol
Melk, room en fijngemalen hazelnoten vormen de basis 
voor het product voor de heerlijke nootachtige room.

KLETZEN-TRAUBEN CREAM 15 % vol 
(Gedroogde Peer-druiven)
Deze fijne rum-druif creatie is gemaakt van uitstekende 
grondstoffen. De rozijnen worden voor het productie-
proces in rum ingelegd. Dit maakt deze Crème tot een 
echte specialiteit. Smaakt ook bijzonder goed op vanille-ijs.

Het geheim van onze 
fijne Cream Likeuren

0.5
 li

te
r



ALT WIENER ZWETSCHKEN LIKÖR 16 % vol
Fruitig-aromatisch genot gemaakt van fijne pruimen likeur en 
kruidige pruimenbrandewijn.

ERDBEER-RHABARBER LIKÖR 17 % vol
Aangenaam frisse likeurcreatie met de zoete en wrange  smaak 
van aardbeien en rabarber.

WEINBERG-PFIRSICH LIKÖR 18 % vol
Volmondig, fruitig genieten met het verse sap van smakelijke 
perziken uit de wijnstreek.

CASSIS LIKÖR 20 % vol
Friszoete likeurspecialiteit bereid met het sap van vers geperste 
zwarte bessen.  

HOLUNDERBLÜTEN LIKÖR 18 % vol
De klassieker onder de traditionele likeuren geproduceerd 
volgens een oud familierecept.

QUITTEN LIKÖR 18 % vol
Fruitig zure likeur met distillaat van edele kweepeer en kweeperen 
sap van eigen persing.

ROSEN-MARILLEN LIKÖR 25 % vol
Met de verleidelijke smaak van zongerijpte rozenabrikozen. Een 
bijzondere Abrikozenras.

WILLIAMS-BIRNEN LIKÖR 25 % vol
Aromatische Williams peren maken van deze likeur een fruitig 
zoete traktatie.

VOGELBEER LIKÖR 25 % vol
Met het pittige en kruidige karakter van in het wild 
geplukte vruchten van de berg.

Kleurrijke fruitigheid in traditionele kwaliteit 

en in een nieuw ontwerp

CL
ASSIC EDITION

per 0.5 liter



Met de hand gesorteerd fruit, versgeperst en verwerkt  
volgens de van oudsher bewaarde traditionele Prinz- 
recepten. Dat bepaalt onze fijne fruitige traditionele 
likeuren. Ervaar het bijzonder intense en smakelijke 
vruchtgenot - het beste puur en goed gekoeld bij 8 tot 15 °C.

De traditionele vruchtensaplikeuren smaken uitstekend 
gemengd met champagne en verfijnen desserts zoals ijs, 
crêpes en of verse fruitsalade. Er worden hier geen gren-
zen aan uw fantasie gesteld.

Kirschblüten Likör 17 % vol
Verleidelijk likeur met een heerlijke kersenbloe-
sem smaak. Puur of gemengd ontdek nu onze 
nieuwe, bloemige likeurcompositie. 

Madame Butterfly
Plezier Tip

Gemaakt in Oostenrijk

8 cl Kirschblüten Likeuren • 8 cl Tonic Water
Sap van een halve limoen •  veel ijsblokjes •  frisse 
munt

Doe de ijsblokjes in een Prinz cocktailglas en 
meng de Prinz Kersenbloesem Likeur met tonic-
water en limoensap. 
Afmaken met munt en ijskoud genieten! 

Traditionele Vruchten
Likeuren

SP
ECIAL EDITION

per 0.5 liter



Perfect voor een wilde Coctail , 

Aperitief of puur met ijs heerlijk 

om van te genieten!

Plezier tip: 
   Wild Nutty Orange

PRINZ PRINZ 

Ontdek met onze fijne likeuren de diversiteit van de natuur. De plaat-

selijke alpen regio levert ons aromatische vruchten en hoogwaardige 

grondstoffen waarvan we in onze likeurkeuken smakelijke specialitei-

ten maken. Bij elke slok proef je wild, ongetemd fruitplezier!  

Ingrediënten:
4 cl Wilde Hazelnoot Likeur. 2 cl Nobilant 
Sinaasappel Likeur . 6 cl mango of sinaasappelsap . 
1 kneepje citroensap . IJsblokje. 1 sinaasappelschijfje

Voorbereiding:
Doe alle ingrediënten in een cocktailshaker. Goed schudden. 
en serveer in een mooi Longdrinkglas gegarneerd met een schijfje 
sinaasappel.
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Plezier tip:: 
   Wild Nutty Orange



Wild en fruitig

Wild en kruidig
WILD BERGZIRBEN LIKEUR 20%vol 
Fijne likeurspecialiteit gemaakt van wild geplukte 
Zirbe dennenappels.

WILD HASELNUSS LIKEUR 20%vol  
Nootachtige specialiteit met hazelnoten van onze 
eigen branding.

WILD WALNUSS LIKEUR 20%vol   
Krachtige, kruidige likeur gemaakt van groene 
walnoten.

WILD HIMBEER LIKEUR 16%vol 
Zeer aromatisch likeurgenot van met de hand ge-
plukte frambozen.

WILD BROMBEER LIKEUR 16%vol 
Bramen specialiteit met sap van eigen persing.

WILD WALDBEEREN LIKEUR 16%vol 
Fruitige wild likeur genot uit een kleurrijke 
variëteit van wilde bessen.

WILD HEIDELBEER LIKEUR 16%vol 
Oostenrijkse likeur specialiteit verfijnd met blau-
we bosbessensap.

WILD KIRSCHEN LIKEUR 16%vol 
Een volle fruitige likeur gemaakt van zongerijpte 
kersen.

WILD SUBIRA LIKEUR 16%vol  
Fijne likeurspecialiteit gemaakt van een oude 
Vorarlberg peer soort.

Vers geplukt 
voor wild-fruitig 

genieten!
Alle variëteiten in de 0.5 liter flessen verkrijgbaar



LIKEUREN
... met fijne

16%vol

WWW.PRINZ.CC

Van de meest aromatische en beste 

vruchten maken we onze smakelijke 

strudellikeuren. Met aftreksel van zoete rozijnen en 

een vleugje kaneel, nestelt de smaak van de echte 

Oostenrijkse strudeltraditie zich in uw gehemelte. 

Gemaakt naar het huisrecept van oma.

Verkrijgbaar in 0.5 liter en 1 liter flessen

PLEZIER TIP

Pruimen 
geluk

GEMAA
KT

 V
OLGENS OMA‘S RECEPT

Doe 3 eetlepels pruimen- compot 
in een glas doe er 1-2 bolletjes vanille 
ijs op. Garneer met een toef slagroom 
  4 cl Prinz Zwetschkenstrudel likeur, een snufje kaneel
         en 2-3 grof verkruimelde koekjes. een magische 
                winterse lekkernij. 



Mango
Een subtiel exotisch hoogtepunt met de smaak van rijp 

fruit en een lichte hint van limoen.

Himbeer
Fluweelzacht rood en fruitig fris: de smakelijke combinatie van zoet 

en zure noten is gewoon onmiskenbaar.

Marillen
Zonnig geel en sappig zoet - dit zijn de vruchten waarvan

onze heerlijke abrikozen limoen. 

Kirschen
De Kirschen Limes smaakt vol en fruitig en onvergelijkbaar 

van zure kersen.

Erdbeer
Het hoge fruitgehalte geeft de Erdbeer Lime net dat beetje extra. 

Puur, met soda, tonic, mousserende wijn of prosecco!

HoogHoog
fruitgehaltefruitgehalte

... door extra vruchtenpulp 
en limoensap

Fris Fris 
zomergenotzomergenot

... van zongerijpt
fruit

Puur of om Puur of om 
te mengente mengen

... met tonic, mousse-
rende wijn, prosecco 

en nog veel meer

LIMES 16 % vol0.5 liter

FruitFruitFruitFruit Onze Prinz Limes creaties zijn verfrissend 

licht en heerlijk fruitig. Prinz Limes creaties. 

Aardbei, abrikoos, framboos, kers en  

mango puur gedronken of als basis voor

cocktails en longdrinks: Laat u verrassen

door de zomerse, fruitige variant! 



  

Na vacuümdestillatie in onze 
distilleerderij wordt gevolgd door 
een andere essentieel onderdeel 
van de verwerking: de rijping in 
de opslagkelder.

Er zijn verschillende opslagplaats
mogelijkheden voor de distillaten 
en zij afhankelijk van het product 
en en variëteiten.

Een van deze is de rijping in onze 
aardewerken vaten, die  gemaakt 
zijn van een mengsel van klei en 
zand ze zijn smaakloos en ade-
mend en en ideaal voor het rijpen 
van aromatische distillaten. Als 
gevolg van de lucht permeabili-
teit van het steengoed  kan het 
fruitaroma zich optimaal ont-
wikkelen. Omdat het materiaal 
ademt, is er een verdamping van 
ca. 1,5 % per jaar. 

Een andere onmisbare rijpen 
vindt plaats in onze eigen Prinz 
barrique vaten. 
Verschillende soorten hout, ver-
schillende roostersterktes, een 
speciaal voor Prinz ontwikkeld  
lamellenproces binnen het hou-
ten vat zijn belangrijk bouwste-
nen voor de unieke kwaliteit van 
de Prinz Alte Varieties. 
Dit geeft de fijne specialiteiten 
hun onmiskenbare karakter en 
de amber glinstering. 

Kwaliteitskenmerk: Prinz opslag Wist u 
dat ...?

Ademend ...
... zijn de keramische producten, 

meestal gemaakt van klei, kwarts, veldspaat

 en andere andere mineralen.

Door het lagere vuur
temperatuur tijdens de productie van 

de (ca. 1000 °C), sinteren de poreuze 
scherven niet volledig. 

Het resultaat is dat het 100 % water-

dicht is, maar niet luchtdicht, 

de daarin opgeslagen distillaten ademen 

dankzij de microporeuze
structuur.

DE DOOR EN VOOR ONS ONTWIKKELDE MANS-
HOGE VATEN, UIT UNIEK MATERIAALEN UITGEKIEND 
BAKPROCES, ROOD-BRUIN GEVERFDE STENENVATEN 

STAAT MOMENTEEL IN ONZE OPSLAGKELDER

... IN AARDEWERKEN POTTEN

Engelen genieten
Angels share ... wanneer de edele druppels verdampen
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                                    Als gevolg 

                                    van de warmte-

                                           effecten tijdens het binden 

                                          van het vat vindt er een versui-

                        kering van het hout plaats,  die, in de loop

                      van de rijpingsperiode, een subtiele  vanille     

                     noot aan het distillaat geeft. Via reactie van 

             de zuurstof met het zuur en de alcohol en 

alcoholverbindingen, worden de distilla-

ten rijker en fruitiger van smaak. De 

kunst is om het houterige karakter 

niet de overhand te laten nemen.

                                        De luchtdoorlaatbaarheid van de 
                opslag reservoirs betekent dat een deel 
        van het fijne distillaat per vat verdampt. Deze 
varieert van 1,5 % per jaar in aardewerk tot 3 % per 
  jaar in het houten vat. Dit is wat wij noemen de 
„sip van de engelen“. Een natuurlijke krimp,
         die graag wordt geaccepteerd gezien de 
         kwaliteit van de producten wordt graag op 
                          de koop toegenomen.



   

Wist u 
dat ...?

Voor onze Prinz houten vaten gebruiken 

we worden verschillende soorten hout 

gebruikt. Dit geeft elk distillaat zijn eigen 

onmiskenbare karakter. 

De rijpingstijd van de distillaten 

hangt af van op het fruit en 

de houtsoort en ligt tussen 

6 en 24 maanden

Afhankelijk van het hout en de 
rijping krijgt het distillaat een 

zachte smaak en de unieke kleur 
van het vat.

Het originele houten Prinz vat met een 

capaciteit van 225 l per vat

... IN PRINZ HOUTEN VATEN
Vat duigen speciaal gemaakt
voor de houten Prinz vaten

Een spel van kleuren 
van de extra klasse

Speciaal gefreesde lamellen aan de 
binnenkant van de vat resulteren in meer 

houtoppervlak, dat een belangrijk effect heeft op 
de karakteristieke kleur en de unieke smaak!

 24 maanden 12 maanden1 maand  6 maanden

NIET ALLEEN BROOD 
WORDT GEROOSTERD

 Het roosteren ...
... het hart van de vatproductie.

Het vat, nog steeds open aan de boven- 

en onderkant wordt geroosterd boven 

een eikenhouten vuur Roosteren heeft 

invloed op de kleur, de smaak en 

karakter van het product dat 

erin is opgeslagen

Engelen genieten
Angels share ... wanneer de edele druppels verdampen
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ACACIAKERSEN MOERBEIEIK 

                                    Als gevolg 

                                    van de warmte-

                                           effecten tijdens het binden 

                                          van het vat vindt er een versui-

                        kering van het hout plaats,  die, in de loop

                      van de rijpingsperiode, een subtiele  vanille     

                     noot aan het distillaat geeft. Via reactie van 

             de zuurstof met het zuur en de alcohol en 

alcoholverbindingen, worden de distilla-

ten rijker en fruitiger van smaak. De 

kunst is om het houterige karakter 

niet de overhand te laten nemen.

                                        De luchtdoorlaatbaarheid van de 
                opslag reservoirs betekent dat een deel 
        van het fijne distillaat per vat verdampt. Deze 
varieert van 1,5 % per jaar in aardewerk tot 3 % per 
  jaar in het houten vat. Dit is wat wij noemen de 
„sip van de engelen“. Een natuurlijke krimp,
         die graag wordt geaccepteerd gezien de 
         kwaliteit van de producten wordt graag op 
                          de koop toegenomen.



 

Warm en fruitig voor het  met 
Warm en fruitig voor het  met 

fijne 16 % vol!fijne 16 % vol!

Attentie: Attentie: 

6 ondeugende vruchten 
6 ondeugende vruchten 

op een flirt cursus!op een flirt cursus!

Prinz Hete Likeuren
De fijnste likeuren, gemaakt van de beste grondstoffen, 
zorgen voor sfeervolle momenten op koude winterdagen!
Breng de skihut sfeer naar huis met deze brutale en winterse 
pittige après-ski raakt de skihut-sfeer thuis!
Geniet van onze warme vruchten verwarmd tot 50 ° C met een 
roomgarnering in een klein of groot Prinz huttenglas op steel.

De originelen van De originelen van 

Oostenrijks skipisten Oostenrijks skipisten 

maken elke party maken elke party 
hot!hot!

• HEISSE MARILLE

• HEISSE KIRSCHE

• HEISSER WILLI

• HEISSE HASELNUSS

• HEISSE HENNE

• HEISSE ZWETSCHKE

Alle variëteiten in de 
Alle variëteiten in de 

0.5 liter en 1 liter flessen 0.5 liter en 1 liter flessen 

verkrijgbaarverkrijgbaar



 

4 soorten met 40 % vol4 soorten met 40 % vol

1 liter

Prinz Jagertee eenvoudig 1 op 3 met 
heet water of thee opgieten! 

1 liter levert 4 liter originele PRINZ Jagertee op.

Klassiek Kruiden Sinaasappel Bosbessen

JAGERTEE
KräuterKräuter OrangeOrange WaldbeereWaldbeereKlassikKlassikKlassikKlassik

Hartverwarmend
sinds 4 generaties

Origineel 
recept van de 

schnapsdistilleerderij 
Prinz

DeDe
origineleoriginele

uituit
OostenrijkOostenrijk



 

Elk jaar in september persen we van zongerijpte, sterk  
aromatische appels van de nieuwe oogst verse appelsap. In 
combinatie met uitstekende winterkruiden ontstaat daaruit 
deze heerlijk Bratapfel-Likör.

HUISGEMAAKTE GEBAKKEN APPEL LIKEUR

Geniet de likeur puur of een klein beetje verwarmd met 
room gegarneerd zoals bij appelgebak. 

OOK EEN GENOT IN THE THEE
Voeg gewoon 6 cl Prinz Bratapfel Likör toe 
in een kop hete thee naar smaak 
en geniet van deze mooie winterse 
delicatesse.

Prinz plezier tip

ONZE HUISSPECIALITEITEN IN DE WINTER

Jeder jaar weer

legendarisch goed.

• met appels uit de regio
• uit eigen persing vers geperst appelsap 

• verfijnd met winterse kruiden zoals
   kaneel, kruidnagel, gember, piment 
• volgens een traditioneel familierecept

• beperkte beschikbaarheid

... met fijne 16%vol

0.5 liter en 1 liter

Bratapfel-Likör
Hausgemachter

 

 

 



 

Voor de Gamsblut-Likeuren gebruiken we de beste 

sleedoornbessen, die in de late herfst na de eerste 

nachtvorst worden geoogst. De koudeschok zorgt ervoor 

dat het vruchtvlees aangenaam zoet wordt en zijn 

typische fijne zure toon ontwikkelt. We verfijnen het 

speciaal geperste sleedoornsap met fijn bosbessen-

destillaat om de originele Gamsblut-Likeur te maken. 

We kruiden de Gamsblut Winter Edition ook 

        met krachtige winterkruiden en het 

             fijnste gemberdestillaat.HetHet
origineelorigineel

Geniet van de Gamsblut-likeuren 
het best puur op kamer-temperatuur 

of met hete thee aangevuld. 
Een heilige gems aangelegenheid.

  Pas op:  Pas op:
maakt zeer maakt zeer 

vrolijkvrolijk!!

23%vol

Onze aanbeveling Onze aanbeveling 
om te drinkenom te drinken

Thuis in de bergenThuis in de bergen

per 0.5 liter en 
0.2 liter

23%vol

per 0.5 liter en 
0.2 liter



 

0.5 liter

We creëren deze smakelijke winterlikeuren van 
vers sap en het distillaat van volledig rijp fruit, 

verfijnd met winterkruiden.

... met fijne 16 % vol

0.5 liter

Ook warm gedronken 
een echte lekkernij
voor het gehemelte!

Lekker gekoeld
als aperitief of 

met sekt.
Ook puur en koud 
   gedronken een 

waar genot!
Ook puur en koud 
   gedronken een 

waar genot!

Nu ook in de 0.2 liter
Roestvrijstalen heupfles 

beschikbaar

... voor heerlijke 
momenten van plezier 
tijdens de koelere 

maanden van 
het jaar!

Winter-Likeuren

LIKEUR
WINTER BLAUWE BOSBESSEN

LIKEUR
WINTER-SLEEDOORN

Heidelbeer-
Winter-

Schlehen-
Winter-

Smaakvolle winterse schnaps, verfijnd 

met geselecteerde winterse specerijen zoals 

kaneel, kruidnagel en steranijs!

Winter Williams Christ Peren

Winter Hazelnoot



 

PUNCH CONCENTRAAT 1+3=4
Meng 1 deel punchconcentraat met 

3 delen heet water of thee en 
een heerlijk heet drankje is klaar. 

30 % vol

Fruitig, kruidig en verwarmt - punch is een klassieker op elke kerstmarkt, in de skihut, in de après-ski-bar 
of thuis voor de open haard: Bij Prinz heeft de warme mengdrank een lange traditie.

Geen wonder, dat de verschillende soorten tot de populairste heerlijkheden in de winter behoren.

Ontdek het heerlijke wintergenot!

Weihnachts Amaretto Heidelbeer Blutorangen Schoko-Kirschen
KAISER-PUNCH KAISER-PUNCH KAISER-PUNCH KAISER-PUNCH KAISER-PUNCH KAISER-PUNCH

Apfel-Nuss

Wintertijd is Punchtijd

Ook puur en koud 
   gedronken een 

waar genot!
Ook puur en koud 
   gedronken een 

waar genot!

0.5 liter

KERST AMARETTO BLAUWE BOSBESSEN BLOEDSINAASAPPEL CHOCOLADE-KERS APPLE-NOOT



  



  



ORIGINAL ALPENTHALER 20.5 % vol
(Originale Kruidenschanps) – 0.5 liter en 1 liter
Van meer dan 60 kruiden, wortels, bessen en fruit. Een milde en 
hoog aromatische likeur met kruiden uit de lokale bergen.

KLARER ALPENTHALER 38 % vol
(Kristalhelder kruiden schnaps) – 0.5 liter en 1 liter
Van meer dan 35 krachtige, lokale bergkruiden. Waardevolle krui-
dendestillaten, zijn de basis voor deze heerlijke kruidenschnaps.

WILD BERGZIRBEN LIKÖR 20 % vol
(Wild Alpenden Likeur) – 0.5 liter
De harsachtige kruidigheid en karakteristieke kleur is  
afkomstig van de door ons in het wild geplukte Zirbe  
dennenappels.

ZIRBERLA 30 % vol
(Alpenden Likeur) – 0.5 liter en 1 liter
De kegels van de Alpenden geven de Zirberla zijn typische de 
roodbruine kleur en het eigenzinnige, maar bijzonder prettige 
karakter.  

PRINZ BITTER 31 % vol
0.5 liter en 1 liter
De smakelijke en rustgevende kruidenlikeur met 62 aromatische 
bergkruiden werd voor het eerst toegepast door onze overgrootva-
der en na meer dan 40 jaar volledig herontdekt. 

ZIRBEN SCHNAPS 40 % vol
(Alpenden Schnaps) – 0.5 liter en 1 liter
De heerlijk geurende kegels van de Zirbe denneboom 
geven onze dennenappel schnaps zijn pittige, kruidige karakter. 
Een echte specialiteit uit Oostenrijk!

HEXENKRÄUTER 48 % vol
0.5 liter en 1 liter
Het rijke recept met meer dan 48 kruiden maakt dit deze likeur 
een sterke vertegenwoordiger van de kruidenbitters.Ook ideaal om 
te flamberen.

PRINZ KRUIDENVARIPRINZ KRUIDENVARIËËTEITTEITPRINZ KRUIDENVARIËTEIT



Fijnste 
Specialiteiten van
onze kruidenkeuken

WWW.PRINZ.CC

PRINZ KRUIDENVARIPRINZ KRUIDENVARIËËTEITTEIT Kruidenkennis
uit een lange traditie

Voor onze kruidenspecialiteiten gebruiken 
we planten die rijk zijn aan bittere stoffen 

of essentiële oliën.

Al in de vroege Middeleeuwen vertrouwde de 
universele geleerde Hildegard von Bingen 

op de helende werking van kruidenlikeuren voor 
maag en spijsverterings klachten.

PRINZ KRUIDENVARIËTEIT

In het Alpengebied worden likeuren en sterke 
drank gemaakt van kruiden en wortels ze hebben 

een lange traditie.

Ondertussen hebben de kruidenproducten zich
als heelzame producten verder ontwikkeld. 

Opdat de kruiden zich volledig kunnen 
ontwikkelen moeten de bittere stoffen eerst worden 

uitgepakt. Ditwordt gedaan door middel van 
de maceratie methode.



Karakteristiek, puristisch, droog en sterk - zo presenteren de 24 varië-
teiten van Hafele brandewijnen zich. Geselecteerd fruit, de zachte 
gisting, meervoudig branden en de langjarige opslag in steengoed, geeft 
het Hafele-Brand zijn volle aroma. De meertraps destillatie van de 
vruchten volgens het Hafele Brand proces garandeert kwaliteit en genot. 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

ALTER APFEL 43%vol

ELSBEERE 43%vol

GRAVENSTEINER 43%vol 

HAUSBIRNE 43%vol 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere
sanddorn elsbeere

QUITTE 45%vol

SUBIRER 43%vol

TRESTER 43%vol

WILLIAMS BIRNE 43%vol

Kernvruchten

sanddorn elsbeere

KIRSCH 43%vol  

KRIECHERL 43%vol 

MARILLE 43%vol 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

PFLÜMLI 43%vol 

SANDDORN 43%vol 

TRAUBENKIRSCH 43%vol 

Steenvruchten

ERDBEER 43%vol           

HOLUNDER 43%vol               

VOGELBEER 43%vol

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

BROMBEER 43%vol           

HIMBEER 43%vol               

JOHANNISBEER 43%vol      

RIBISEL 43%vol 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere Ribisel Zirbe

Bessen

sanddorn elsbeere

MEISTERWURZ 45%volENZIAN 45%vol  

ZIRBE 43%vol 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere Ribisel Zirbe

Wortels & Kruiden

Hafele Brand -
het geheim van de

destilleerkunst



Volg de Link Volg de Link 
en ontdek onze 23 en ontdek onze 23 
mooie edele smaken mooie edele smaken 

HAFELE 
 
BRAND
43%vol

RIBISEL

Een zeer edele, fijne gedistilleerde 
drank gemaakt van rode bessen. 

De fijne Hafele Ribisel Brand overtuigt 
met zijn pure fruitige smaak van de rode 
bes en zijn sterke karakter.  In de mond, 
typisch voor de soort en intens fruitig, 
de brandy met een elegante afwerking. 

Distillatie volgens het Hafele brande- 
wijnprocédé proces zorgt ervoor dat de 
primaire aroma‘s op de best mogelijke 
manier. 

Het distillaat wordt gerijpt in aarde- 
werken vaten. Daar heeft het tijd om 
om de smaak optimaal te ontwikkelen. 

Drinksuggesties: De krentenbrandewijn 
is heerlijk is een heerlijk digestief, die 
elke maaltijd harmonieus afrondt.

0.35 liter



WALDHIMBEERE
Frambozen - 0.5 liter
 

JOHANNISBEERE
Aalbessen - 0.5 liter

BROMBEERE
Bramen - 0.5 liter

CUVÉE 
0.7 liter
1.5 liter
3 liter

FRUITIGE STEENVRUCHTEN 
45 % vol

GESORTEERDE PITVRUCHTEN
45 % vol

FIJNSTE BESSEN
45 % vol

KIRSCHE 
Kers - 0.5 liter
 

MARILLE 
Abrikozen - 0.5 liter
 

ZWETSCHGE 
Pruimen - 0.5 liter

CUVÉE
0.7 liter
1.5 liter

KIRSCHE 
Kers - 0.5 liter
 

MARILLE 
Abrikozen - 0.5 liter
 

ZWETSCHGE 
Pruimen - 0.5 liter

CUVÉE
0.7 liter
1.5 liter

SAUBIRNE 
Peren - 0.5 liter

WILLIAMS
Williams Peren - 0.5 liter

 QUITTE 
Kweepeer - 0.5 liter

CUVÉE
0.7 liter
1.5 liter

De fijnste essences 
van het fruit 

De pure kracht 
van de natuur

NIEUW

GEVARIEERD EN INTENS, 
VOL EN DROOG

OOK VERKRIJGBAAR IN DE PLATINA UITGAVE.
ALLE VARIËTEITEN VAN HET FRUITGESLACHT GECOMBINEERD IN 4 x 0.04 LITER!

STEENVRUCHTEN
GERIJPT IN BARRIQUE 

45 % vol



 

TE LEVEREN HOEVEELHEDEN IN FLESSEN:

Genot op het

hoogste niveau!

Beperkte 
Oplage!

Aromatische versterkte 
feinbrand met 100 % Fruit

JAARGANG

De bekroning van het hoogste genot licht in 
het geheim van branden. De destillatie van 
de vruchten na het uitgebreide selectieproces 
garandeert de hoogste kwaliteit en het maxi- 
maal genot. Om de destillatie temperatuur 
te verlagen en de fruitsmaken te sparen, di-
stilleren we al sinds 2004 afhankelijk van het 
fruit onder vacuüm. 
Onze Hafele-branden zijn de hoge samen- 
stelling van de fruitessenties. De branden worden 
meerdere keren gedistilleerd en alleen de 
middelste run, het middelpunt, gebruikt.

De Cuvée op kamertemperatuur in een EDEL 
BRAND glas schenken zodat de vruchtsmaken 
zich volledig kunnen ontvouwen, 2-3 minuten 
laten staan om te ademen. Een speciale be-
geleider bij het genot van sigaren.

Genot

Procédé

2009 58 % vol Frambozen, Kweepeer en zwarte bessen
beschikbaar 0.7 liter 11 Stk.

2011 55 % vol Saubirne peeren, Kweepeer, Appel en peren
beschikbaar 1.5 liter 2 Stk.
beschikbaar 0.7 liter 9 Stk.

2012 59 % vol Kruiden uit de regio en Appel
beschikbaar 1.5 liter 7 Stk.
beschikbaar 0.7 liter 18 Stk.

2017 55 % vol Abrikoos, Aronia bes, Bosbessen, Citroen en Vanille
beschikbaar 1.5 liter 28 Stk.
beschikbaar 0.7 liter 66 Stk.

2022 55 % vol Alpenden, Pruim en Citroenmelisse
beschikbaar 1.5 liter 120 Stk.
beschikbaar 0.7 liter 348 Stk.



 

DE KLEINE FRUITIGE
7 x Fruitige à 0.04 liter met 34 % vol

DE KLEINE FIJNE
7 x Oude Soorten à 0.04 liter met 41 % vol

DE KLEINE WILDE
7 x Wild Likeuren à 0.04 liter

DE KLEINE TRADITIONELE 
6 x Traditionele à 0.04 liter met 40 % vol

DE KLEINE HAFELE
7 x Hafele Brand à 0.04 liter

HAFELE 333
4 x Hafele Brand 333 à 0.04 liter met 45 % vol

PIMP YOUR PROSECCO
1 x Weinberg-Pfirsich Likör 18 % vol, 1 x Holunderblüten  
Likör 18 % vol, 1 x Williams-Birnen Likör 25 % vol, 1 x Mango 
Limes 16 % vol, 1 x Himbeer Limes 16 % vol, 1 x Wild Heidel- 
beer Likör 16 % vol, 1 x Rhabarber Likör 16 % vol 
7 x fruitig likeurgenot à 0.04 liter

WINTER GENOT EDITIE
7 x heerlijke winterlikeuren à 0.04 liter

PLATINA CADEAUBOXEN

Kleurrijke Prins
Verscheidenheid!

Smaakvolle

De Nobilady &
Nobilant Editie

DIE KLEINEN NOBLEN
3 x Nobilady Liqueur 17,7%vol
3 x Nobilant Liqueur 37,7%vol

6 x fijnste likeurgenot
à 0.04 liter

Nieuw



 

Meerdere accessoires en cadeautips vindt u in onze webwinkel: www.prinz.cc

TRADITIONELE 0.2 LITER
• Marille - Abrikozen Schnaps 40%vol
• Haselnuss - Hazelnoot Schnaps 40%vol
• Williams-Christbirne - Williams Peren Schnaps 40%vol
• Gravensteiner - Gravensteinse Schnaps 40%vol

OUDE SOORTEN 0.2 LITER
• Alte Marille - Oude Abrikozen Schnaps 41%vol
• Alte Williams-Christbirne - Oude Williams Peren Schnaps 41%vol
• Alte Wald-Himbeere - Oude Frambozen Schnaps 41%vol
• Alte Haus-Zwetschke - Oude Pruimen Schnaps 41%vol

FIJN FRUITIGE 0.2 LITER
• Hausschnaps - Original Hausschnaps Abrikoos 34 %vol
• Himbeerla - Milde Frambozen Schnaps 34 %vol
• Birnerla - Milde Peren Schnaps 34 %vol

HAFELE BRAND 0.2 LITER 
• Marille - Abrikozen Brandewijn 43 %vol
• Subirer - Subirer Peren Brandewijn 43 %vol
• Enzian - Gentiaan Brandewijn 45 %vol

WINTER-SCHNÄPSE 0.2 LITER 
• Winter Haselnuss - Winter Hazelnoot 34 %vol
• Winter Williams-Christbirne - Winter Williams Peren 34 %vol

ROESTVRIJSTALEN HEUPFLESSEN

Een origineel cadeau-idee ...

Exclusief

... gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Navulbaar, de perfecte metgezel voor onderweg. 
Wie van goede Schnaps houdt, hecht ook waarde aan stijl en drinkcultuur. Wij hebben cadeau-ideeën, geniet- 
pakketten, bijpassende glazen, praktische accessoires en toebehoren waarmee u ook het genieten in stijl kunt vieren.



 

ALLES RONDOM DE SCHNAPS
Glazen, cadeau-ideeën en accessoires

STAMPERL ZYLINDER
... met 4 cl en 2 cl ijking.
Hedendaagse shotglas, 
ideaal voor dagelijks ge-
bruik.

Hoogte ca 6.5 cm, 
2 cl / 4cl

HEXENKRÄUTER GLAS
Voor de kruidenlikeur van 
de heks het robuuste 
stamperglas, extreem sterk, 
zelfs bestand tegen hitte.

Hoogte ca 6.5 cm, 2 cl

STAMPERL TULPE
Geniet van de schnaps en
likeuren in ons nobele 
shotglas Tulp.

Hoogte ca 7 cm, 2 cl

TRADITIONSLIKÖR GLAS
Voor het genot van onze 
fijne traditionele likeuren

Hoogte ca 20 cm, 8 cl

HÜTTENGLAS
... met steel klein en groot.
Elegante glazen, ontwor-
pen voor dagelijks gebruik.

Klein, hoogte ca 7 cm, 2 cl
Groot, hoogte ca 9 cm, 4 cl

NOBILANT STAMPERL
Matzwart glas voor stijlvol 
genot van de Nobilant 
mannen likeuren.

Hoogte ca 6.7 cm
2 cl / 4cl

COCKTAIL GLAS
Om van onze wilde likeu-
ren en fijnste cocktail-
recepten te genieten. 

Hoogte ca 12 cm, 40 cl

NOBILADY GLAS
Extravagant ontwerp ge-
maakt van mat-wit glas 
voor het perfect genieten 
van de Nobilady vrouwen 
likeuren.

Hoogte ca 8.8 cm, 2 cl / 4 cl

       Meerdere accessoires 

     en cadeautips vindt u 

     in onze webwinkel 

          www.prinz.cc

SCHNAPSKELCH
Voor het genot van fruit-
brandewijnen en schnaps 
gerijpt in houten vaten is 
dit elegante glas optimaal 
geschikt.

Hoogte ca 15.5 cm, 2 cl

PRINZ EXCLUSIEF GLAS
De door Prinz kristallen 
glazen bokaal met reliëf 
logo en kroon in reliëf is 
nobel en robuust tegelijk. 

Hoogte ca 16 cm, 
2 cl  / 4 cl

HAFELE GLAS
Edel glas voor het perfec-
te genot van onze Hafele 
Brand.
Laat de mooie brandewij-
nen ruimte om te ademen!

Hoogte ca 16 cm, 2 cl



 

De flessen zijn niet bij de levering inbegrepen!

Met de Prinz Vuurwerk Box zorgt u voor extra plezier en een goed 
humeur.
Dat garanderen de heerlijke Prinz-specialiteiten en het vrolijke 
kaartspel „Prinz Schnaps“.Geen enkele keel of oog blijft droog.

22 miniaturen à 0.02 liter:
4 x Alte Marille 41%vol
4 x Alte Williams-Christbirne 41%vol
4 x Hausschnaps 34%vol 
4 x Rum Coconut 40%vol
4 x Marc de Champagne Trüffel Cream 15%vol
2 x Überraschungs-Miniatur

Diverse Hout Standaards Rustiek
Verkrijgbaar in verschillende maten, voor 0.5 liter 
en 1 liter, alle handgemaakte unieke stukken 
Voor 3 flessen: lengte ca 40 cm
Voor 4 flessen: lengte ca 50 cm
Voor 5 flessen: lengte ca. 75 cm
Voor 6 flessen: lengte ca 85 cm
Voor 7 flessen: lengte ca 92.5 cm

JAGERTEE MOK OF PRINZ PUNCHGLAS

RUSTIEKE SCHNAPS GENOT

Inclusief grappig

kaartspel
klassieker!

Mooie bekers voor alle Prinz warme dranken zoals punch, 
glühwein, Jagertee of fijne Bratapfel Likör. Voor thuis of op 
de kerstmarkt. 
Jagertee beker, keramiek met handvat, rood bedrukt
hoogte ca 9 cm, 25 cl
Punchglas, met handvat, wit bedrukt
hoogte ongeveer 10 cm, 23

Elk stuk een

handgemaakt

uniek stuk!



 

  

Neu

  

Prinz 
Kerstboomballen

... GEVULD MET
SCHNAPS, DIE BLIJ MAAKT!

Voor een decoratieve en 
smaakvolle kerstboom.

ROOD: gevuld met 0,04 l Alter Marille 41%vol

BLAUW: gevuld met 0,04 l Alter Williams-Christbirne 41%vol

GROEN: gevuld met 0,04 l Nobilant Kakao Liqueur 37,7%vol

ROOD: gevuld met 0,04 l Hausschnaps Marille 34%vol

BLAUW: gevuld met 0,04 l Rum-Coconut Likör 40%vol 

GROEN: gevuld met 0,04 l Winter Haselnuss 34%vol

ROZE: gevuld met 0,04 l Nobilady Orange-Kokos Liqueur 17,7%vol

1 

2

3

4

5

6

7

Verkrijgbaar in zeven verschillende 
soorten.

... geleverd met een kerstboomhaakje.

N
IE

UW

Doos 01 met 3 kerstballen in de smaken:
0.04 l Alter Marille 41%vol
0.04 l Alter Williams-Christbirne 41%vol
0.04 l Nobilant Kakao Liqueur 37,7%vol

Doos 02 met 3 kerstballen in de smaken:
0.04 l Hausschnaps Marille 34%vol
0.04 l Rum-Coconut Likör 40%vol
0.04 l Winter-Haselnuss 34%vol



 

  

  

Neu

De kerstverrassing van voortreffelijke producten van Prinz maakt elke dag 
in de advent tot een heerlijk genot. Achter elk deurtje wacht een miniatuur 
met “Schnaps die plezier geven“, in totaal 25 geselecteerde flacons 0.02 liter 
en 0.04 liter! 
Fruitige en romige likeuren, fijnste schnaps en heerlijke nieuwtjes verkorten 
de wachttijd tot het Kerstfeest met onvergelijkbaar genot.
Gun uzelf en uw dierbaren, vrienden of kennissen heerlijke momenten voor 
de Kerst.

De Prinz
Advent skalender

  De Kalender met de

Schnaps die blij maakt 

• Adventskalender KLASSIEK – 
 19 x 0.02 liter und 6 x 0.04 liter  
 Schnaps- en Likeur miniaturen  
 gemengd 
• Adventskalender SCHNAPS – 
 19 x 0.02 liter und 6 x 0.04 liter 
 Schnaps miniaturen 
• Adventskalender LIKEUR – 
 19 x 0.02 liter und 6 x 0.04 liter 
 Likeur miniaturen

met verschillende 
vullingen

Inclusief 
Voucher

Bij de bestelling van een Prinz Adventskalender 2022 ontvangt u 
een tegoedbon voor een Gratis bezorgen bij besteding van minimaal 
€ 80,00



  

Ontdek en probeer onze kleurrijke product-variëteiten! 
Of het nu gaat om fijne schnaps-specialiteiten, voortreffelijke likeuren, smake-
lijke kruidenschnaps of zomerse delicatessen - onze gastronomische pakket-
ten bevatten allerlei culinaire hoogstandjes.

Wintertijd

MEERDERE ACCESSOIRES EN CADEAUTIPS VINDT U IN ONZE WEBWINKEL: WWW.PRINZ.CC

• Alte Williams-Christbirne 41%vol
• Alte Marille 41%vol
• Alte Wald-Himbeere 41%vol
• Marillen Schnaps 40%vol
• Williams Birnen Schnaps 40%vol
• Haselnuss Schnaps 40%vol 
• Holzfass Obst Schnaps 40%vol
• Hausschnaps 34%vol
• Himbeerla 34%vol
• Honig Birnerla 34%vol

Allemaal Schnaps
• Holunderblüten Likör 18%vol
• Nobilady Kakao-Marille 17,7%vol
• Marc de Champagne Trüffel Cream 15%vol
• Rum Coconut 40%vol
• Rum Orange 40%vol
• Wild Haselnuss Likör 20%vol
• Wild Kirsch Likör 16%vol
• Wild Himbeer Likör 16%vol
• Rosen-Marillen Likör 25%vol
• Weinberg-Pfirsich Likör 18%vol

Allemaal Likeur
ONZE

KLASSIE-
KERS

Alle probeer-verpakkingen 
met Miniaturen zijn in
10 of 20 stuks 

verpakkingen verkrijgbaar!

Bunte Vielfalt 
zum P robieren!

10 Miniaturen à 0.02 liter
20 Miniaturen à 0.02 liter

• Heiße Zwetschke 16% vol
• Heiße Marille 16% vol
• Heiße Kirsche 16% vol
• Heiße Henne 16% vol
• Gamsblut Likör 23% vol
• Bratapfel Likör 16% vol
• Winterheidelbeer Likör 16% vol
• Winter Williams-Christbirne 34%vol
• Weihnachts Kaiser-Punsch 30% vol
• Apfelstrudel Likör 16% vol

ONZE
KLASSIE-

KERS



 

OVER DE SCHOUDERS MEE KIJKEN

Onze boerderijwinkel direct bij de distilleerderij:
Laat de indrukken, na een interessante rondleiding door de distilleerderij, op u inwerken en probeer dan aansluitend 
onze hoge kwaliteit delicatessen direct in de boerderijwinkel. We hebben voor elke smaak de passende versnapering. 
Overeenkomstig met onze schnapsdistilleerderij worden ook in de boerderijwinkel traditie en heden gecombineerd. 
U heeft ook de optie om geschenken en accessoires van hoge kwaliteit voor uw thuis te kopen.

Dompel jezelf onder in onze unieke wereld en ervaar van dichtbij de kunst als ook onze liefde voor het destilleren van 
schnaps! Wij nodigen u van harte uit om daarbij over onze schouders mee te kijken. Ook leert u allerlei interessante 
dingen over de hoge kunst van onze fruitverwerking. 

OPENINGSTIJDEN:
Maandag tot vrijdag: 8–18 uur

zaterdag: 8–16 uur

Nauwkeuriger informatie over 
openingstijden en feestdagen 

vindt u op onze website: 
www.prinz.cc

    PRINZ FIJN-BRENNEREI „BELEVENIS-RONDLEIDING“
• Welkom op de binnenplaats van Fein-Brennerei (Prinz 
 Stammhaus)
• Het geheim van de kunst van het branden we leiden
 u door onze fijn distilleerderij en nodigen u uit om bij het  
 schnaps-branden over onze schouders mee te kijken.
• Proeverij van Prinz-schnaps en likeuren 
• Winkel in onze boerderijwinkel 
• Ontspanning in het aangrenzende Landgasthaus Rose   
 (Reserveringen voor de rondleiding: office@gasthaus-rose.at of +43 5573 83765)

Meer weten: 
Voor een groep van minder dan 15 personen kost de rondleiding 
€ 25,00, vanaf 15 personen is de rondleiding gratis en duurt 30 
tot 45 minuten. Sappen en frisdranken staan gratis voor u klaar. 

   PRINZ RONDLEIDING  „VAN BOOMGAARD TOT 
 IN HET GLAS“
• Aperitief in de boomgaard gevolgd door een inleiding in de  
 boomgaard 
• Leer wetenswaardigheden over fruitverbetering door een 
 bezoek aan onze fruitboerderij 
• Het geheim van de kunst van het branden - we laten u onze  
 Fein-Brennerei (Prinz Stammhaus) zien nodigen u uit om bij  
 het schnaps-branden over onze schouders mee te kijken.
• Uitgebreide proeverij van Prinz schnaps en likeuren 
• Winkel in onze boerderijwinkel
• Verfrissingen in het aangrenzende Landgasthaus Rose 
 (Reserveringen voor de rondleiding: office@gasthaus-rose.at of +43 5573 83765)

Meer weten:
Deze rondleiding duurt 90 tot 120 minuten en kost bij 10 per-
sonen € 80,00, elke extra persoon € 8,00. (Elke deelnemer 
ontvangt een voucher ter waarde van € 4,00 te besteden in 
onze winkel). Sappen en frisdranken staan voor gratis voor u 
klaar.

in de Fein-Brennerei

besichtigungen@prinz.ccWij verheugen uns op uw aanmelding op



   

We verheugen ons op uw bezoek!

De snelste weg naar ons …
Gewoon de QR-code 
scannen en ons vinden op 
Google Maps
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https://www.instagram.com/feinbrennerei.prinz/
https://www.facebook.com/schnaps.prinz/
https://www.prinz.cc

Fein-Brennerei Thomas Prinz GmbH 
Ziegelbachstraße 7 . 6912 Hörbranz 
Vorarlberg / Österreich
T: +43 5573 / 82203
F: +43 5573 / 82203-29
schnaps@prinz.cc . www.prinz.cc

Bezoek ons eens op ...

Brennerei rondleidingen

graag van tevoren
aanmelden. 

Openingstijden:

Maandag tot vrijdag: 8–18 uur

zaterdag: 8–16 uur

Met vriendelijke
groeten van de 
familie Prinz!


