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Tijden veranderen …
... echte waarden blijven. Zeker in turbulente tijden, zoals we die nu meemaken, wordt het belang van bewezen
tradities weer in het bewustzijn gebracht. Als we terugkijken op de bewogen, bijna 140-jarige geschiedenis van onze
distilleerderij, mogen we ons gelukkig prijzen dat onze vorige generaties zeer proactief hebben gehandeld. Vandaag
zijn we in staat om de waarden die op een solide basis zijn doorgegeven, door te geven.
Sinds het begin van de Fein-Brennerei Prinz staat lange termijn denken centraal in alles wat we doen. In de afgelopen jaren hebben we een boomgaard aangeplant volgens de modernste, biodynamische normen, die de komende
decennia gezond, aromatisch fruit zal leveren. Wat dit jaar wordt gedistilleerd, is voor ons alleen beschikbaar als
nobele schnaps na jaren van rijping in aardewerk kruiken of houten vaten.
Zo leven we al generaties lang. Om bewezen technologie te combineren met gericht gebruik van state-of-the-art
technologie. Een beetje inzicht in hoe we innovatieve producten creëren met behulp van traditionele waarden
vindt u in deze assortimentslijst en hopelijk bij uw volgende bezoek aan ons in Hörbranz. Er is veel te ontdekken.
Van nieuwe yoghurt likeuren in nieuwe, verfrissende variëteiten, de verleidelijke rumchocolade tot onze nieuwe
traditionele likeuren in de variëteiten kersenbloesem, vlierbloesem munt en aardbei rabarber framboos. Hier wordt
de traditionele kunst van de likeurproductie gecombineerd met frisse ideeën.
In de toekomst kunt u ook op ons rekenen voor belangrijke waarden zoals duurzaamheid, de beste verwerking van
fruit van hoge kwaliteit en het innovatieve gebruik van traditionele distillaten
Met vriendelijke groeten Thomas jr. en Maximilian Prinz

Bezoek ons op onze z.cc !
rin
homepage op www.p

PRINZ
OUDE
SOORTEN
PRINZ ALTE SORTEN

... met charmante
41 % vol

De Prinz van het houten vat:
heerlijk mild met een
volle fruitige smaak.
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... In het
houtvat gerijpt

De beste, volledig rijpe vruchten worden bij lage temperatuur gedistilleerd in een vacuümdistillatieproces voor bijzonder zachte
aroma's.
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 zorgvuldig geselecteerde houten vaten. Dit is waar de oude rassen hun
karakteristieke amberkleurige glans en hun mildheid krijgen.

Speciaal geproduceerde gedroogde vruchtenextracten benadrukken 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.
Verkrijgbaar in de traditionele 0.2 l, 0.35 l, 0.5 l, 0.7 l,
1 l en 1.5 l beugelflessen.

ALTE MARILLE

(Oude Abrikozen)

ALTE WILLIAMS-CHRISTBIRNE

(Oude Williams Peren)

ALTE WALD-HIMBEERE

(Oude Frambozen)

ALTE HAUS-ZWETSCHKE

(Oude Pruimen)

ALTER BODENSEE-APFEL

(Oude Bodensee Appel)

ALTE KIRSCHE

(Oude Kersen)

ALTE HASELNUSS

(Oude Hazelnoot)

... in de
fijne variëteiten
Gebruik onze
QR-code als directe link
naar onze Oude variëteiten
op de homepage voor
meer informatie

DE TRADITIONELEN
... met echte 40%vol en 100% hartstocht

Wij laten met tientallen jaren ervaring en traditie en de meest moderne distilleerderij technologie ware schatten ontstaan. Onze meesterdistilleerders 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

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

Wist u dat ...?

Het woord alcohol is oorspronkelijk afkomstig uit het Arabische taalgebied en duidt op
iets puurs en vooral fijns. Aan het begin van de 16e eeuw, heeft de arts en filosoof Paracelsus
alcohol met een hoog percentage gebruikt als genezingsmethode voor speciale kuren.
De term schnaps is afgeleid van het werkwoord "Schnappen". Dit betekent zoiets als een
klein slokje nemen uit een klein glas. Nou dan, proost!

Het

Origivnaneel
Prinz

100 % echte
Drinkgenot
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Steen
vruchten

Kern vruchten
WILLIAMS PEREN SCHNAPS 40%vol

ABRIKOZEN SCHNAPS 40%vol

Karakteristiek in de neus, puur en fruitintensief van smaak
met rijpe Williams peren uit onze boomgaarden.
0.5 liter
1 liter

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

SAUBIRNEN PEREN SCHNAPS 40%vol

KERSEN 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

De smaakervaring van dieprode, zeer aromatische zoete en zure
kersen uit de regio. Typisch voor de variëteit met fijne amandeltonen.
0.5 liter
1 liter

PRUIMEN 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)

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

KWEEPEREN SCHNAPS 40%vol

HAZELNOOT 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

Nieuw

Genieten met de noten van geroosterde aroma's van de beste hazelnoten inspireert de neus en het gehemelte. Ideaal voor zoete en
hartige producten.
0.5 liter
1 liter

rkeur
voo
w
u
n
va
k
ij
el
k
an
Drinkadvies: Afh tussen 14 en 20 °C
et best
smaakt schnaps h
napsglas.
in een Prinz sch

Bessen
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

FRAMBOZEN SCHNAPS 40%vol

Wortels &
Kruiden
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

Dieprode frambozen uit de regio zorgen voor een intense frambozen geur en een onderscheidende fruitsmaak.
0.5 liter
1 liter

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

LIJSTERBES SCHNAPS 40%vol

MEESTERWORTEL SCHNAPS 40 % vol

Eigenzinnige specialiteit van de vruchten van de lijsterbes. Licht
grasachtig, met een fijne hint van marsepein.
0.5 liter
1 liter

Smaakt fris, doet denken aan mint, met een minerale noot.
Smaakt bijzonder goed na een stevige maaltijd.
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

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

... met echte
40 % vol en
100% P lezier!

In de Heupfles Editie 0.2 liter Williams Christ peer, abrikoos en
hazelnoot schnaps
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Onze charmante fruitige 34% zijn verkrijgbaar in
twaalf smakelijke soorten.
Of het nu bij een familie picknick of een barbecue
is ervaar de schnaps die vreugde brengt in goed
gezelschap van familie en vrienden!

Afhankelijk van de soort, raden wij aan te
drinken bij 15 en 18 °C in een Schnapsglas.

Recept tip voor gezellig samenzijn
FRAMBOZEN DROOM
4 cl Prinz Himbeerla • 4 cl Prinz Himbeer Limes
1 cl citroensap • ijsblokjes • munt • citroen
Doe alle ingrediënten samen in een cocktailshaker. Goed
schudden en uitschenken in een longdrinkglas. Garneer met
een schijfje citroen en munt. Klaar is de verfrissende frambozen droom!

Fijne

Hausschnaps

Het origineel van de Schnaps-Prinz
Met de onmiskenbare en volle smaak van abrikozen,
zacht en fruitig in de neus. Genieten bij 15 tot 18 °C.
In de 0.5 liter, 1 liter en in de 1.5 liter Magnumﬂes
verkrijgbaar.
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Himbeerla – 34 % vol

Schnaps,
di e b l i j m a a k t !

Volmondig drankgenot met de smaak van
zongerijpte frambozen.

Hoadla – 34 % vol
Kruidige, fruitige blauwe bosbessen drank
met de smaak van vergsgeplukte
blauwe bosbessen.
Honig Marillerla – 34 % vol
Heerlijke gedistilleerde specialiteit met een
ﬁjne abrikozensmaak en bloemenhoning.
Erdbeerla – 34 % vol
De Prinz zomerhit met de smaak van volledig rijpe, sappige aardbeien.
Nu##erla – 34 % vol
Volle, nootachtige drank met hazelnoten van
eigen roostering.
Honig Birnerla – 34 % vol
Mild fruitige perensmaak verﬁjnd met echte
bloemenhoning.
Orangerla – 34 % vol
Fruitig-frisse specialiteit met de smaak van
zongerijpte sinaasappels.
Pfir#erla – 34 % vol

Vol-fruitig, intens drinkplezier met een heerlijke perziksmaak.

Birnerla – 34 % vol
Fruitige perendrank met de smaak van
volrijpe Williams-Christ peren.
Zwet#chgerla – 34 % vol
Aangenaam kruidige specialiteit met een ﬁjn
fruitige pruimensmaak.
Kir#cherla – 34 % vol
Met de typische smaak van volledig gerijpte
kersen.
0.5 liter en 1 liter

Fruitverwerking & Distillatie

Van de volledig rijpe vrucht tot in
de ﬂes is een lange weg.
Talloze handen helpen ons om
van de vruchten van de natuur
onze schnaps en likeuren te maken, die plezier geven!

Wij verkrijgen het meeste fruit uit
het Alpen gebied.
Bijvoorbeeld, de Williams peren,
komen bijna uitsluitend van het
gebied rond de Bodensee als ook
de appels, pruimen, kersen en
vele andere vruchten komen uit
de regio.
Het fruit is onderworpen een
strikt visuele en zintuiglijke sensorische kwaliteitscontrole, voordat ze verwerkt worden tot fruitpure. In de zeeﬁnstallatie worden
zaden, stenen en stengels verwijderd door de extractor.
Gemengd met een zuiver
gekweekte gist, wordt het beslag in de roestvrij stalen tanks
gepompt, die worden gebruikt
voor een gecontroleerde gisting
bij 16 tot 18 °C. Tijdens dit proces
zet de gist de fruitsuikers om in
in alcohol en CO2.
Afhankelijk van het fruit, kan dit
tussen de 8 en 10 dagen duren.
Vanuit de tanks, wordt het beslag
in de distilleerketels gepompt,
waarin het fruit uiteindelijk wordt
gedistilleerd.

8.000 –
10.000 ton

Wist u
dat ...?

Vruchten

... worden jaarlijks door ons verwerkt.

Dat komt overeen met 400 tot 500
vrachtwagens geladen met vruchten,
uitgaande van een laadvermogen
van 20 ton per vrachtwagen.

r
2 5.000 kg fruit / uu

3 werknemers ondersteunen het
geautomatiseerde fotocel sorteersysteem en
controleer een 25 ton fruit per uur, dat wordt
via de transportband in de
moderne perssysteem toegevoegd.
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De lange adem van de beslagketel

Gistingstemperatuur
16 – 18 °C
in de beslagketel
T
8 –10 DAGEN DUUR
E
DE GECONTROLEERD
FERMENTATIE

De vruchtenpuree wordt vervolgens in de gistkuipen van de giststarter gepompt.
Deze wordt echter slechts voor 3/4 gevuld, zodat het beslag lucht heeft om te
adem. Door water te laten circuleren in de mantel van de beslaggistingstank
wordt een constante lage gistingstemperatuur van 16 tot 18 °C bereikt die
langzaam CO2 produceert.
Het aroma krijgt nog een kans om in het beslag te circuleren.

FASES
VAN DE
TIE
FERMENTA

Gistcellen worden toegevoegd om het beslag te
laten gisten. In de sterkste fase van de gisting
verdubbelen de gistcellen zich elke 20 minuten.

>> Exponentiële groei

We distaleren

2,5 TON BESLAG
PER UUR
DISTALEREN OP HET HOOGSTE NIVEAU
Hier aan de Bodensee, is de luchtdruk 1.013
mbar. Het kookpunt van water is 100 °C, het kookpunt van alcohol is 78.3 °C.
Op Nanga Parbat rekenen we 350 mbar en een
kookpunt van een kookpunt van 48.4 °C. Hoe hoger de hoogte, hoe dunner de lucht. Dit vermindert ook de atmosferische druk en het kookpunt.
Wij gebruiken het principe van vacuümdistillatie en de druk in onze distillatie-installaties te
verlagen tot 300 à 500 mbar, wat overeenkomt
met de druk op Nanga Parbat, om te destilleren
bij een lage temperatuur en energie-efﬁciënt.

... wat overeen komt met
gewicht van een
volwassen neushoorn.
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... een waar genot, voor echte lekkerbekken!
gekust door de abrikoos

gekust door de kokosnoot

gekust door de kers

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.

17,7 % vol

17,7 % vol

per 0.5 liter

17,7 % vol

teiten
Likeurspecialiannen
voor echte m

Nobilant
Stamperl

HANDCRAFTED PREMIUM LIQUEUR

CACAO LIKEUR

SINAASAPPEL LIKEUR

KOFFIE LIKEUR

Van voortreffelijk
bitterzoete
cacaobonen

Gemaakt uit de schil van met
de hand geraapte volrijpe
sinaasappels

Uit hoog-aromatische
zelfgebrande
Arabicabonen

per 0.5 liter
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Smakelijke rumcreatie volgens
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traditioneel Prinz-recept

RADITIE

PRINz RUm-likeuren met 40 % vol

Rum-

Orange
SINAASAPPELS

Fruitig-kruidige rum
Met de volle smaak van
zongerijpte sinaasappels
en Oostenrijkse rum.

Rum-

Kirsche
KERS

Rum-

Coconut
KOKOSNOOT

Vol-fruitige kersen en
De exotische Prince klassieker
traditionele Oostenrijkse rum met volle kokosnoot
gecombineerd tot een bijzonder
achtige smaak en
aromatische rum samenstelling
echte Oostenrijkse rum.

Sluit je ogen en laat de fijne smaak van RUM KIRSCH, RUM ORANGE, RUM COCONUT
en RUM CHOCOLATE tot je doordringen.

Rum-

NIE
UW

Chocolate

!

CHOCOLADE

Donkere chocolade ontmoet
pittig Oostenrijkse rum een zeer speciale
smaakervaring

0.5 liter
0.2 liter

SPECIAL EDITION
90 % ADVOCAAT
klassik
10 % rum-coconut
liKEUR

18%vol

0.5 l

15%vol
Beste ingrediënten zoals hooimelk, eieren van gelukkige
kippen, room van onze boeren worden met de hand door
elkaar geroerd.
Afhankelijk van de variëteit wordt de eierlikeur met mokka,
sinaasappelsap of echte Bourbon vanille verfijnd.

ADVOCAAT KLASSIK
ADVOCAAT ORANGE
ADVOCAAT MOKKA
ADVOCAAT VANILLE

Bijzonder romig geroerd!

0.5 liter

Delicaat romig
Caribisch gevoel
uit Oostenrijk

ADVOCAAT
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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 regionale 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 (Gedroogde Peer-druiven) 15 % vol

Deze fijne rum-druif creatie is gemaakt van uitstekende grondstoffen. De
rozijnen worden voor het productieproces in rum ingelegd. Dit maakt deze
Crème tot een echte specialiteit. Smaakt ook bijzonder goed op vanille-ijs.

0.5 liter
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... Verse hooi- ... Behoedzaam
van gelukkige melk direct van met de hand
kippen,
de boer,
geroerd.

MARC DE CHAMPAGNE TRÜFFEL CREAM 15 % vol
0.5 liter 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
Verleidelijk teder en romig de Nougat Cream is een heerlijke,
chocoladeachtige verleiding die niemand kan weerstaan.
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.

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.

Traditionele
Vruchten Likeuren
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 grenzen aan uw fantasie gesteld.

NIE

ZOMER SPECIAL EDITION
een
Traditioneel likeurgenot in
nieuw ontwerp
UW
Kirschblüten Likör 17%vol

Verleidelijk likeur met een heerlijke
kersenbloesem smaak. Puur of gemengd
ontdek nu onze nieuwe, bloemige likeurcompositie.

Erdbeer-Rhabarber-Himbeer Likör 20%vol
Een heerlijke zomereditie met het fijnste distillaat en sap
van onze eigen persing. Smaakt het beste met ijs.

Holunderblüten-Minze Likör 20%vol

Zo smaakt de zomer: zoet geurende vlierbloesem en verse munt.
Sprankel met mousserende wijn of mineraalwater.

Special
Edition

Per 0.5 Liter

Kleurrijke fruitigheid
in traditionele kwaliteit
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.

Per 0.5 Liter

Ontdek met onze fijne likeuren de diversiteit van de natuur. De plaatselijke alpen regio levert ons aromatische
vruchten en hoogwaardige grondstoffen waarvan we in
onze likeurkeuken smakelijke specialiteiten maken. Bij
elke slok proef je wild, ongetemd fruitplezier!

Wild en fruitig
WILD HIMBEER

WILD HEIDELBEER

Likeur 16 %vol
Zeer aromatisch likeurgenot van
met de hand geplukte frambozen.

Likeur 16 % vol
Oostenrijkse likeur specialiteit
verfijnd met blauwe bosbessensap.

WILD BROMBEER

WILD KIRSCHEN

Likeur 16 %vol
Bramen specialiteit met sap van
eigen persing.

Likeur 16 %vol
Een volle fruitige likeur gemaakt
van zongerijpte kersen.

WILD WALDBEEREN

WILD SUBIRA

Likeur 16 %vol
Fruitige wild likeur genot uit een
kleurrijke variëteit van wilde bessen.

Likeur 16 % vol
Fijne likeurspecialiteit gemaakt
van een oude Vorarlberg peer soort.

WILD BERGZIRBEN

WILD WALNUSS

Likeur 20% vol
Fijne likeurspecialiteit gemaakt van
wild geplukte Zirbe dennenappels.

Likeur 20% vol
Krachtige, kruidige likeur gemaakt
van groene walnoten.

Wild en kruidig

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

Alle variëteiten in de 0.5 liter flessen verkrijgbaar

Fruit limes
DE HITS VAN DE ZOMER

16 % vol

0.5 liter

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!

Fris zomergenot
... van zongerijpt fruit

Hoog fruitgehalte

... door extra vruchtenpulp en limoensap

Puur of om te mengen

... met tonic, mousserende wijn, prosecco en
nog veel meer

Mango
Tango

4 cl Prinz Mango Limes
2 cl Prinz Rum Coconut
6 cl mangosap
4 cl sodawater
• Ijsblokjes

Dans de tango met de mango. Doe voor deze exotische delicatesse een handvol ijsblokjes of fijngestampt ijs in een mooi glas en
meng de Prinz Mango Limes met de Prinz Rum Coconut.
Maak het af met mangosap en sodawater en geniet er ijskoud
van.
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Kirschen
LIMES

Donkerrood en vol fruit: Onze verfrissende Kirschen
Limes smaakt intens naar zure kersen en is de perfecte
metgezel voor een warme zomeravonden.

Mango
LIMES

De smaak van rijp fruit en de lichtzure limoennoot maken
de fruitig frisse Prinz Mango Limes tot een echte
zomerfavoriet. Probeer het maar!

Himbeer
LIMES

Fluweelzacht rood en fruitig: wat zou de zomer zijn zonder
onze framboos limes? puur of in een glas sekt deze
fruitig-zoete verleiding geeft je dat vakantiegevoel!

Marillen
LIMES

De abrikoos is een fruitige allrounder. Of het nu puur is, goed
gekoeld met mineraalwater, over ijs, in mousserende wijn of als
Longdrink... Eén ding is zeker: abrikozenlimes smaakt altijd goed!

Tango
alsjeblieft?

Erdbeer
LIMES

De fruit
Klassiek

Het hoge fruitgehalte geeft de Aardbeien Limes dat beetje extra. Puur, met soda, tonic, mousserende wijn...
of Prosecco - zomerplezier gegarandeerd!

Bild: © 4 PM production - shutterstock.com

SpicyVruchten
FRUIT

LIKEUREN

Geniet van een e
scherp gekruid
Zomer!

met fijne
16 vol

0.1 liter
en 0.5 liter

Lust

LIKÖR

Kers & een vleugje chili 16 % vol
Volledig rijpe, dieprode kersen en een snufje chili
geven onze "Feurige Lust" de juiste smaak voor de
warme zomertijd. Deze likeur zorgt voor extreem
fruitige momenten van plezier!

Liebe

Framboos & vanille 16 % vol

OR

Heerlijke frambozen evenals de beste vanille en verfrissende tonen van munt maken "Heisse Liebe" een
onmiskenbare likeurverrukking voor de zomer.

SCHARFER
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EEL FAM

I

Kuss

Aardbei & roze peper 16 % vol

Zongerijpte aardbeien geven de "Scharfer Kuss" de
heerlijke fruitigheid. De roze peper zorgt voor
een milde, aangenaam kruidige frisheid. Een heel
speciale likeursamenstelling.

Onze drinkaanbeveling:
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de perfecte zomerdrankjes.

16 % vol
We verwerken verse rabarberstangen in onze likeurkeuken
tot deze mooie specialiteit. Fijne zure nuance gepaard met de
zoetheid, smaakt eenvoudig onvergelijkbaar.

Onze drankaanbeveling

er Likeur,
Geniet van de Rabarb
zowel puur als
goed gekoeld. Smaakt
weldig.
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Joghurt
LIKEUREN

Zongerijpt fruit en verse "Ländle" yoghurt,
van boeren uit de regio, geven onze Prinz yoghurt likeuren
hun heerlijk zomerse en fruitige smaak!
Romig geroerd en verfijnd met verse vruchtenpuree.

NIEUW

Recept
Tip
JOGHURT

Fruit
Frappé

Ontdek onze
fris-fruitig
recept creatie.
Scan gewoon de
QR-code en probeer
het uit!

... met
fruitige
15 % vol

HUISGEMA AKTE

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.

ar in 0.5
Verkrijgba
essen!
en 1 liter fl

dvies
Ons drinka
er:
voor de zom
r
et best puu
Smaken h
ld ...
en ijsgekoe

AKT VO
MA

'S REC
MA

... met fijne
16 % vol

N
LGE S O

T GE
EP

LIKEUREN

StrudelSecclo
rude
Meng 4 cl Prinz St
k en
likeur naar smaa
et
2 cl limoensap m
ijs.
er
ov
15 cl Prosecco
t,
un
Garneer met m
s
je
serveer op ijsblok
en geniet ervan!

Het geheim
van de
destilleerkunst

Karakteristiek, puristisch, droog en sterk - zo presenteren de 24 variëteiten 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.

BROMBEER 43%vol

Bessen

ERDBEER 43%vol

HIMBEER 43%vol

HOLUNDER 43%vol

JOHANNISBEER 43%vol

VOGELBEER 43%vol

RIBISEL 43%vol

NIEUW

Kernvruchten
sanddorn

sanddorn

elsbeere

sanddorn

elsbeere

ALTER APFEL 43%vol
sanddorn

QUITTE 45%vol

elsbeere

ELSBEERE 43%vol
sanddorn

SUBIRER 43%vol
sanddorn

elsbeere

TRESTER 43%vol

HAUSBIRNE 43%vol

WILLIAMS BIRNE 43%vol

elsbeere

sanddorn

KIRSCH 43%vol

elsbeere

PFLÜMLI 43%vol

elsbeere

KRIECHERL 43%vol

SANDDORN 43%vol
sanddorn

MARILLE 43%vol
sanddorn

elsbeere

elsbeere

sanddorn

elsbeere

sanddorn
sanddorn

elsbeere
elsbeere

elsbeere

TRAUBENKIRSCH 43%vol
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MEISTERWURZ 45%vol

ENZIAN 45%vol
ZIRBE 43%vol
sanddorn

elsbeere

S teenvruchten
sanddorn

sanddorn

elsbeere

GRAVENSTEINER 43%vol
sanddorn

sanddorn

elsbeere

sanddorn

elsbeere

NIEUW

elsbeere
sanddorn

elsbeere

FRUITIGE STEENVRUCHTEN

KIRSCHE - KERS 45 % vol
MARILLE - ABRIKOZEN 45 % vol
ZWETSCHGE - PRUIMEN 45 % vol
CUVÉE 45 % vol

0.5 liter
0.5 liter
0.5 liter
0.7 liter
1.5 liter

FIJNSTE BESSEN

WALDHIMBEERE - FRAMBOZEN 45 % vol
JOHANNISBEERE - AALBESSEN 45 % vol
BROMBEERE - BRAMEN 45 % vol
CUVÉE 45 % vol

0.5 liter
0.5 liter
0.5 liter
0.7 liter
1.5 liter
3 liter

GESORTEERDE PITVRUCHTEN

WILLIAMS - WILLIAMS PEREN 45 % vol
QUITTE - KWEEPEER 45 % vol
SAUBIRNE - PEREN 45 % vol
CUVÉE 45 % vol

0.5 liter
0.5 liter
0.5 liter
0.7 liter
1.5 liter
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Door de generaties ontwikkelde productiemethoden
en de nieuwste destillatie technologie kan de distilleerder destillaten van speciale kwaliteit maken. Vaardigheid, creativiteit, de nodige gevoeligheid en affiniteit
voor de producten maken het mogelijk om elk individueel product zijn karakteristieke karakter te geven.
Voortreffelijk fruit, zachte gisting en meervoudige
destillatie maken van het merk Hafele een speciale,
volle samenstelling en een echt unicum.

Ook verkrijgbar in de platina uitgave.
Alle variëteiten van het fruitgeslacht
gecombineerd in 4 x 0.04 liter.

KRUIDENWEETJES
In het Alpengebied worden likeuren
en sterke drank gemaakt van kruiden
en wortels ze hebben een lange traditie.

Al in de vroege Middeleeuwen
vertrouwde de universele geleerde
Hildegard von Bingen
op de helende werking van
kruidenlikeuren voor maag en
spijsverterings klachten.

Ondertussen hebben
de kruidenproducten zich
als heelzame producten verder
ontwikkeld.

Voor onze kruidenspecialiteiten
gebruiken we planten die rijk zijn
aan bittere stoffen of
essentiële oliën.

Opdat de kruiden zich volledig
kunnen ontwikkelen moeten de
bittere stoffen eerst worden uitgepakt.
Ditwordt gedaan door middel van
de maceratie methode.
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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 kruidendestillaten, 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
overgrootvader 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.

ALLES RONDOM DE SCHNAPS

Glazen, cadeau-ideeën en accessoires

SCHNAPSKELCH

HAFELE GLAS

PRINZ KELCH

Voor het genot van fruitbrandewijnen en schnaps gerijpt
in houten vaten is dit elegante
glas optimaal geschikt.

Edel glas voor het perfecte genot van onze Hafele Brand.
Laat de mooie brandewijnen
ruimte om te ademen!

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

Hoogte ca 15.5 cm, 2 cl

Hoogte ca 16 cm, 2 cl

Hoogte ca 16 cm, 2 cl / 4 cl

STAMPERL ZYLINDER

STAMPERL TULPE

HEXENKRÄUTER GLAS

... met 4 cl en 2 cl ijking.
Hedendaagse shotglas, ideaal
voor dagelijks gebruik.

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

Hoogte ca 6.5 cm, 2 cl / 4cl

Hoogte ca 7 cm, 2 cl

Voor de kruidenlikeur van de
heks het robuuste stamperglas,
extreem sterk, zelfs bestand tegen hitte.
Hoogte ca 6.5 cm, 2 cl

HÜTTENGLAS

NOBILANT STAMPERL

... met steel klein en groot.
Elegante glazen, ontworpen
voor dagelijks gebruik.

Matzwart glas voor stijlvol
genot van de Nobilant
mannen likeuren.

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

Hoogte ca 6.7 cm, 2 cl / 4cl

TRADITIONSLIKÖR GLAS

COCKTAIL GLAS

Voor het genot van onze
fijne traditionele likeuren

Om van onze wilde likeuren
en fijnste cocktailrecepten te genieten.

Hoogte ca 20 cm, 8 cl

NIEUW

NOBILADY GLAS

Extravagant ontwerp gemaakt van mat-wit glas voor
het perfect genieten van de
Nobilady vrouwen likeuren.
Hoogte ca 8.8 cm, 2 cl / 4 cl

Hoogte ca 12 cm, 40 cl
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VOOR ONZE LIEVE MAMA'S ...

Flesjes van twee Harten van 0.2 en 0.5 liter
Mooie hartvormige flesjes, gevuld met kostelijke vruchtenspecialiteiten.
Ideaal voor Moederdag, Valentijnsdag, verjaardagen en huwelijksdagen …
Verkrijgbaar met Rhabarber Likör 16 % vol of Wild Kirsch Likör 16 % vol.
Twee modellen met verschillende vullingen verkrijgbaar. Kan, indien gewenst,
naar keuze worden gevuld.
Verkrijgbaar in 0.2 en 0.5 liter

ECHT MANNENPLEZIER MET PRINZ

Vrolijke Mannen-Miniatuurdoos
Hé mannen, opletten! De Prinz Mannen Box is de hoeksteen voor een
allround geslaagde mannendag. Het maakt niet uit of u in de tuin aan het
chillen bent, aan het barbecueën of elkaar elders ontmoet. Ons handige verwenpakket bevat 5 maal 5 populaire schnaps en likeur mini's en
een leuk drink spelletje.
annenplezier met

M
Sticker
leuke Speeltip en

OP AVONTUUR MET SCHNAPS DIE VREUGDE GEEFT!

Prinz Happy Camping Box
Om uw kampeertrip tot een compleet succes te maken, hebben wij precies
wat u nodig heeft. Prinz Happy Camping met 100% pleziergarantie. 5 keer 5
van onze populaire schnaps minis brengen je in een goed humeur tijdens het
kamperen en barbecueën. We hebben ook een originele Prinz camping sticker
in de doos gedaan. Ideaal voor het versieren van uw camper of auto.
Inhoud 25 miniaturen á 0.02 liter van de fijnste soorten

RUSTIEKE SCHNAPS GENOT

Diverse Hout Standaards Rustiek
Verkrijgbaar in verschillende maten, voor 0.5 liter
en 1 liter, alle handgemaakte unieke stukken

De flessen zijn niet bij de levering inbegrepen!

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

Elk stuk een
handgemaakt
uniek stuk!

Kleurrijke Prins
Verscheidenheid!
Nieuw

Smaakvolle

PLATINA Cadeauboxen

DE KLEINE FRUITIGE

DE KLEINE HAFELE

Zeven geselecteerde variëteiten van de fruitige met 34 % vol à
0.04 liter in één mooi plezierpakket: "De kleine fruitige" zijn
een prachtig geschenk of hebbedingetje tijdens een feestje.

"De kleine Hafele" verrukt de vrienden van het sterkere genot.
Gekozen soorten van onze Hafele-brand à 0.04 liter, van fruitig
tot kruidig, verpakt in een elegante zwarte geschenkdoos.

DE KLEINE FIJNE

ZOMERGENOTUITGAVE

Alle oude variëteiten in een prachtige set van 0.04 liter:
ongeacht de gelegenheid "de kleine fijne" zijn het perfecte geschenken.

7 fruitige lekkernijen à 0.04 liter voor de zomer: 1 x Scharfer Kuss 16 % vol, 1 x Heiße Liebe 16 % vol, 1 x Feurige
Lust 16 % vol, 1 x Marc de Champagne Trüffel Cream 15 %
vol, 1 x Marillen Limes 16 % vol, 1 x Himbeer Limes 16 % vol,
1 x Rhabarber Likör 16 % vol

DE KLEINE WILDE
Zeven soorten wilde likeuren à 0.04 liter - van fruitig tot nootachtig zitten in het pakket. De likeuren bevatten de beste selectie van wild geplukt fruit uit de bossen en weiden van onze regio.

DE KLEINE TRADITIONELE
Zes geselecteerde soorten traditionele schnaps met 40 % vol à
0.04 liter in een plezierpakket: "De kleinen Traditionelen" zijn
het perfecte geschenk voor alle liefhebbers van schnaps.

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 Heidelbeer
Likör 16 % vol, 1 x Rhabarber Likör 16 % vol
7 x zomers likeurgenot

Nieuw

De perfecte reisgenoot ...

... of als origineel
cadeau-idee!

Exclusief

ROESTVRIJSTALEN HEUPFLESSEN
TRADITIONELE 0.2 LITER GEVULD MET ...

FIJNFRUITIGEN 0.2 LITER GEVULD MET ...

•

Marille - Abrikozen Schnaps 40%vol
Haselnuss - Hazelnoot Schnaps 40%vol
• Williams-Christbirne - Williams Peren Schnaps 40 % vol

•

•

•

OUDE SOORTEN 0.2 LITER GEVULD MET ...

HAFELE BRAND 0.2 LITER GEVULD MET ...

Alte Marille - Oude Abrikozen Schnaps 41%vol
NIEUW • Alte Williams-Christbirne - Oude Williams Peren Schnaps 41%vol
NIEUW • Alte Wald-Himbeere - Oude Frambozen Schnaps 41% vol
NIEUW • Alte Haus-Zwetschke - Oude Pruimen Schnaps 41%vol
•

res
Prinz geschenken en mooiewacegcessoi
voor thuis en onder

Hausschnaps - Original Hausschnaps Abrikoos 34 %vol
Himbeerla - Milde Frambozen Schnaps 34 % vol
• Birnerla - Milde Peren Schnaps 34 %vol
Marille - Abrikozen Brandewijn 43 % vol
• Subirer - Subirer Peren Brandewijn 43 % vol
• Enzian - Gentiaan Brandewijn 45 % vol
•

De liefhebbers van goede producten hechten ook waarde aan
stijl en kwaliteit "Het beste uit de Alpen " Bij ons vindt u cadeau-ideeën, leuke pakketten, bijpassende glazen, praktische accessoires en toebehoren waarmee u echt kunt genieten en in stijl
kunt vieren.

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

Alle probeer-verpakkingen
met Miniaturen zijn in
10, 20 of 40 stuks
verpakkingen verkrijgbaar!
10 Miniaturen à 0.02 liter

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

Allemaal Schnaps

KLASSIEKERS

Allemaal Likeur

20 Miniaturen à 0.02 liter
40 Miniaturen à 0.02 liter

ONZE
KLASSIEKERS

Nieuwe producten om te proberen

• Alte Williams-Christbirne 41 % vol

• Holunderblüten Likör 18 % vol

• Mango Limes 16 % vol

• Alte Marille 41 % vol

• Nobilady Kakao-Marille 17,7 % vol

• Kirschen Limes 16 % vol

• Alte Wald-Himbeere 41 % vol

• Marc de Champagne Trüffel Cream 15 % vol

• Rum Chocolate 40 % vol

• Marillen Schnaps 40 % vol

• Rum Coconut 40 % vol

• Nobilady Kaffee-Kirsche 17,7 % vol

• Williams Birnen Schnaps 40 % vol

• Rum Orange 40 % vol

• Nobilady Orange-Kokosnuss 17,7 % vol

• Haselnuss Schnaps 40 % vol

• Wild Haselnuss Likör 20 % vol

• Nobilady Kakao Marille 17,7 % vol

• Holzfass Obst Schnaps 40 % vol

• Wild Kirsch Likör 16 % vol

• Kirschblüten Likör 17 % vol

• Hausschnaps 34 % vol

• Wild Himbeer Likör 16 % vol

• Holunderblüten-Minze Likör 20 % vol

• Himbeerla 34 % vol

• Rosen-Marillen Likör 25 % vol

• Erdbeer-Rhabarber-Himbeer Likör 20 % vol

• Honig Birnerla 34 % vol

• Weinberg-Pfirsich Likör 18 % vol

• Gravensteiner Schnaps 40 % vol

ALLEMAL
NIEUW

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

OVER DE SCHOUDERS MEE KIJKEN...

in de Fein-Brennerei

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.
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.

Wij verheugen ons op uw aanmelding op besichtigungen@prinz.cc

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 personen € 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.

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.

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

We verheugen ons op uw bezoek!

De snelste weg naar ons …
Gewoon de QR-code scannen en
ons vinden op Google Maps.

Met vriendelijke
groeten van de
familie Prinz!

Bezoek ons eens op ...

https://www.instagram.com/feinbrennerei.prinz/
https://www.facebook.com/schnaps.prinz/
https://www.prinz.cc

Druk- en zetfouten voorbehouden.

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
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