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Bezoek ons op 

onze homepage www.prinz.ccwww.prinz.cc

Volle kracht vooruit!
„Uiteindelijk komt alles goed... en als het nog niet goed is, dan is het nog niet voorbij!“
 
Dit is een van de favoriete spreuken van onze familie. Zelfs toen we nog kinderen waren, kregen we dit 
regelmatig te horen van onze ouders Christa en Thomas. Als we ziek waren, onze voet verstuikten of als 
het op school niet helemaal ging zoals het moest.
Deze gedachte bevat veel positiviteit, geeft zelfs in moeilijke tijden moed en motiveert ons om door te gaan 
tot de oplossing niet alleen goed is, maar bijna perfect!

Perfectie is subjectief en hangt altijd af van diegene die ernaar kijkt. Het zijn echter criteria als kwaliteit, 
duurzaamheid en veiligheid die door onvermoeibare ontwikkeling, inzet en inspanning worden verbeterd 
en geoptimaliseerd. Het kost tijd en vaak energie om ze in gang te zetten, te bespreken en uiteindelijk af te 
ronden. Maar het is juist deze innerlijke drive die de oorsprong is van ons kwaliteitsstreven, die het beginsel 
vormt van al onze heerlijke delicatessen.

En zo heeft dit leidende credo ons, bewust of onbewust, altijd aangespoord oplossingen te vinden, hindernissen 
te overwinnen en dingen met zekerheid aan te pakken en te ontwikkelen, zodat het einde écht goed zal zijn.

Vooral nu – maar ook in de toekomst – is het belangrijk te leven met een optimistische instelling. Net zoals 
wij in ons familiebedrijf konden bouwen op een stabiele basis hebben wij het aan onze ouders en grootou-
ders te danken dat wij nu in zo‘n mooi, traditioneel en toch modern land mogen leven. Dit moet ook voor 
toekomstige generaties worden gewaarborgd en bewaard. Dat vereist optimisme, een blik in de toekomst 
en een voortdurend bijstellen van de status quo totdat deze uiteindelijk echt goed is, perfect dus. In die zin 
wensen wij u hetzelfde optimisme, dezelfde kracht en het nodige doorzettingsvermogen toe!

Laat ons samen toeleven naar een mooie lente en een zonnige zomer vol interessante en mooie momenten 
met familie en vrienden.

Vriendelijke groeten uit Hörbranz



 

 

 

Vervolgens rijpen de distillaten van de hoogste kwaliteit enkele 
jaren in speciaal voor Prinz ontwikkelde aardewerken vaten, 
waarin door de structuur met fijne poriën het distillaat goed kan 
ademen. In deze vaten gemaakt van een klei-zandmengsel ontwik-
kelen de fijne aroma‘s van de distillaten zich bijzonder goed.

OPSLAG IN AARDEWERK

PRINZ OUDE SOORTEN

GEDISTILLEERD TOT EEN WARE PAREL

DE BESTE INGREDIËNTEN VOOR ECHTE SCHNAPS GENOT:

Lekkernijen 
 uit het houten 

vat met
charmante 
41 % vol

Het origineel 
in de traditionele 

beugelfles

PRINZ ALTE SORTEN

 Uniek en onmiskenbaar

 Geavanceerde technologie gecombi- 
 neerd met traditioneel vakmanschap
 
 Speciaal ontwikkelde productie-
 methoden en recepten

 Ervaring van 4 generaties
 
 Enthousiasme voor de beste  
 grondstoffen
 
 Ongebreidelde passie voor  
 wat we doen

Zeer aromatisch en heerlijk rijp fruit van onze fruitboeren wordt meer-
dere malen bij lage temperatuur gedistilleerd in een modern vacuüm-
distillatieproces dat bijzonder veel aroma vasthoudt. Met de nieuwste 
distilleertechniek zijn we in staat de fijne smaak van fruit nog beter vast 
te leggen en te bewaren.

Onze juweeltjes worden aan de schnapstafel dagelijks door de familie 
en onze brandmeesters gecontroleerd op uiterlijk, smaak en aroma om de 

hoogste kwaliteit te garanderen.

DE ORIGINELE UIT HET PRINZ HOUTEN VAT



 

 

 

Tenslotte worden onze schatten gebotteld. Ook hier letten wij op hoge 
normen van hygiëne. Tijdens het bottelingsproces wordt de schnaps 
nogmaals gefilterd voordat deze op fles wordt gebracht op een ma-
nier die het aroma behoudt. Flessenlabels en beugels voor de originele 

Oude Soorten worden nog steeds met de hand aangebracht. Onze 
charmante Oude Soorten zijn verkrijgbaar in de traditionele beugelfles 

met 1.5 l, 1 l, 0.7 l, 0.5 l, 0.35 l en 0.2 l inhoud.

GEBOTTELD

Dankzij onze speciale verwerkingsmethode benadrukken onze schnaps-
pecialiteiten het intense soorteigen karakter van fruit en zijn ze boven-
dien aangenaam zacht en mild van smaak.
Bij elke slok ontvouwt zich het volle aroma van zongerijpt fruit in de 
mond, mooi onderstreept door een subtiele houtnoot, met een lange 
en aangenaam zachte afdronk. Geniet van onze Oude Soorten, het beste 
in een exclusief glas van Prinz, bij een drinktemperatuur van 17 tot 21°C.

DRINKGENOT

Speciaal geproduceerde gedroogde fruitextracten verlenen de Oude 
Soorten een natuurlijk zoetje en benadrukken de typische en zoete 
tonen van deze fijne schnapspecialiteiten. Voor onze gedroogde vruch-
ten gebruiken wij bovendien uitsluitend het beste fruit. Na de kwali-

teitscontrole door de fruitboerderij in het Leiblachtal wordt het fruit 
onmiddellijk gewassen en voorzichtig gedroogd in onze drooginstallatie.

LIEFDEVOL VERFIJND 

HET GEHEIM VAN PRINZ HOUTEN VATEN

Vervolgens worden de fijne fruitdistillaten gerijpt in 
speciaal voor Prinz gemaakte houten vaten.
Opslag op barrique verandert de smaak en kleur 
van het distillaat na verloop van tijd. Enerzijds ver-

wijdert het hout bittere stoffen uit het distillaat: dat 
scheelt letterlijk een slok op een borrel. Anderzijds lost de 

 alcohol tannine en aromastoffen uit het hout op, die in de smaak overgaan. 
              De rijping in het vat zorgt ook voor de karakteristieke amberkleurige glans.
                 Dit proces is essentieel voor al die karakteristieke eigenschappen van de Oude Soorten.



 

 

 

... verkrijgbaar in traditionele beugelfles 

met 1.5 l, 1 l, 0.7 l, 0.5 l, 0.35 l 
en 0.2 l inhoud.

 Het origineel van Prinz ...

 

 

 

ALTE MARILLE

ALTE WILLIAMS-CHRISTBIRNE

ALTE WALD-HIMBEERE

ALTE HAUS-ZWETSCHKE

ALTER BODENSEE-APFEL

ALTE KIRSCHE

ALTE HASELNUSS

Alte Marille
Alte Williams-Christbirne

Alte Wald-Himbeere 
Alte Haus-Zwetschke

Vier geselecteerde soorten 
zijn ook verkrijgbaar 

als heupfles met 
0,2 liter inhoud!

(Kersen)

(Hazelnoot)

(Abrikozen)

(Williams Peren)

(Frambozen)

(Pruimen)

(Bodensee Appel)

WWW.PRINZ.CC

Ontdek onze  

nieuwe Prinz Schenktuit.

Past perfect op 

de 1-literflessen van onze 

Oude Soorten!

 met originele beugelsluiting
 
 met origineel Prinz kwaliteitszegel
 
 met origineel Prinz etiket



 

MAXIMILIAN 
PRINZ
Brandmeester en 4e generatie

„Wat maakt onze Oude 
Soorten zo speciaal? 
Eigenlijk gewoon de passie 
voor wat we doen. Ik vind 
dat je die toewijding proeft 
in elke slok.

De fruitdistillaten, die op 
aromabehoudende wijze 
worden gedistilleerd, on-
dergaan een hoogwaardige 
verwerking, gebaseerd op 
een lange traditie en met 
veel fingerspitzengefühl.
Onze opslag in speciaal 
ontwikkelde houten vaten 
spant letterlijk de kroon tij-
dens dit productieproces!“

WWW.PRINZ.CC
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100 % echte Drinkgenot
100 % echte Drinkgenot

in Familietraditie
in Familietraditie

sinds 1886sinds 1886

WWW.PRINZ.CC

Het
Traditionelen

Prinz
van



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

Oostenrijks 
Kwaliteits-
product 

volgens Prinz 
familierecept 
sinds 1886

Sinds 50 jaar 
in de 

traditionele 
en 

karakteristiek 
flessen

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

Bij bijzondere 
lage 

temperatuur 
onder vacuum 

zachtaardig 
gebrand

 

Wij hebben traditie hoog in het vaandel. Daarom vormt het de basis voor ons ambacht. Meer dan 130 jaar geleden maakt 
onze betovergrootvader Thomas zijn droom werkelijkheid. Hij distilleerde de eerste Prinz-schnaps van fruit dat hij zelf had 
gekweekt – puur en helder, van hoge kwaliteit en met een uitgesproken soorteigen karakter. Zo ontstonden de eerste  
Traditionelen met 40 % vol.
Als fruitteler kende hij het optimale moment om te oogsten en gebruikte hij alleen het allerbeste fruit. Door de jaren heen op-
timaliseerde hij de fruitverwerking – vooral de kwaliteitscontrole van het fruit en de fermentatietijd van het beslag. Tijdens de 
distillatie zorgde hij er persoonlijk voor dat de aromatische middelste batch zuiver werd afgescheiden. De in de kelder opgeslagen 
distillaten werden toen, en worden nu nog steeds, pas gebotteld wanneer zij hun eigen karakter volledig hebben ontwikkeld.
Vandaag de dag maken wij nog steeds gebruik van de schat aan ervaring die aan ons is doorgegeven. Elke generatie voegt 
daar bovendien nieuwe inzichten en ontwikkelingen aan toe – zoals opslag in aardewerk of destillatie bij lage temperatuur. 
Met veel liefde voor het product maken wij op deze manier traditionele schnaps, ongekend puur en met een onderschei-
dend soorteigen karakter.



 

STEEN
VRUCHTEN

WILLIAMS-BIRNEN 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 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
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)

QUITTEN SCHNAPS 40 % vol  
Een bijna vergeten variëteit. Ruikt intens naar citrus-
vruchten. 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

MARILLEN SCHNAPS 40%vol  
Geuren onmiskenbaar typisch voor de variëteit. Smaakt 
vol en intens naar volledig rijpe abrikoos. Lange en frui-
tige afdronk.
0.5 liter
1 liter

KIRSCHEN 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

PFLÜMLI 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

HASELNUSS SCHNAPS 40%vol  
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

KERN
VRUCHTEN

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.



 

FIJNSTE
BESSEN

WORTELS &
KRUIDEN

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

HIMBEER SCHNAPS 40 % vol 
Dieprode frambozen uit de regio zorgen voor een inten-
se frambozen geur en een onderscheidende fruitsmaak.
0.5 liter
1 liter

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

VOGELBEER SCHNAPS 40%vol 
Eigenzinnige specialiteit van de vruchten van de lijster-
bes. Licht grasachtig, met een fijne hint van marsepein.
0.5 liter
1 liter 

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

MEISTERWURZ 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

ZIRBEN 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

ENZIAN 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

IN DE HEUPFLES EDITIE 0.2 LITER

ABRIKOOS . WILLIAMS CHRIST PEER . GRAVENSTEINER
HAZELNOOT

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.



  

Uniek en vol van smaak met een subtiele 
en fruitige neus. Zongerijpte, sappige 

abrikozen liggen ten grondslag aan onze 
populaire Hausschnaps.

In een zorgvuldig vacuümdistillatieproces 
produceren onze brandmeesters een distillaat 

dat de volle smaak van het goudgele fruit 
bevat. Er is veel kunde en ervaring nodig 

om het fijne aroma van de abrikoos zo goed 
mogelijk te bewaren. Daarna heeft het 

distillaat ruim de tijd om verder te rijpen op 
aardewerk. Het distillaat komt dan uitgebreid 
tot rust in het aardewerken vat voordat de 
absolute favoriet van onze schnapsvrienden 

ons huis mag verlaten – de Hausi.
 

In een bolvormige schnapsbeker bij 
15 tot 18 °C ontwikkelen de fijne aroma‘s 

zich bijzonder goed.

1 liter

0.2 liter 
Roestvrijstalen 

heupfles

 Het origineel van de Schnaps-Prinz

0.5 liter

  

4 cl Prinz Hausi . 8 cl Ginger Ale
Sap van een halve limoen . ijsblokjes
Doe de ijsblokjes in een cocktailglas 
en vermeng de Prinz Hausschnaps 

met limoensap en gingerale. 
Serveer met een schijfje 

limoen en een rietje.

Hausi DeLuxe
RECEPT                TIP

ONZE TIP

Fijne 
Hausschnaps

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.



 

Onze heerlijk fruitige dranken met 34 % vol zijn verkrijgbaar in twaalf lekkere soorten. Wij gebruiken alleen met de 
hand geplukt fruit met het beste aroma, zorgvuldig verwerkt en gepureerd onder de ideale gistingstemperatuur. 
Het lekkerste deel van het fruit wordt meerdere malen onder vacuüm gedistilleerd en tot 6 jaar lang bewaard in 

aardewerk, afhankelijk van de soort. Onze fruitschnaps is bijzonder mild van smaak. Afhankelijk van de soort adviseren 
wij een drinktemperatuur tussen 15 en 18°C. In een exclusief glas van Prinz smaakt de schnaps het beste.
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 Himbeerla – 34 % vol
 Milde Frambozen Schnaps

 Hoadla – 34 % vol
 Milde Blauwe Bosbessen Schnaps

 Honig Marillerla – 34 % vol
  Honing Abrikozen Schnaps

 Erdbeerla – 34 % vol 
 Milde Aardbeien Schnaps

 Nu##erla – 34 % vol
 Milde Hazelnoot Schnaps

 Honig Birnerla – 34 % vol
 Honing Peren Schnaps

 Orangerla – 34 % vol
 Milde Sinaasappels Schnaps

 Pfir#erla – 34 % vol 
 Milde Perzik Schnaps

 Birnerla – 34 % vol
 Milde Peren Schnaps

 Zwet#chgerla – 34 % vol
 Milde Pruimen Schnaps 

 Kir#cherla – 34 % vol
 Milde Kersen Schnaps 

 met milde 34%vol
PRINZ FRUITIG-FIJN

Met Prinz 
raak je nooit 
uitgedronken!

Proost, op de heerlijke 

smaak van fruit.

verkrijgbaar
0.5 liter en

1 liter

verkrijgbaar
0.5 liter en

1 liter



 

Vacuümdestillatie

BULLET POINTS

Energieverbrauch

Zeit

Aromaschonend

Niedriger Siedepunkt
Unter Vakuum - 250 mbar absolut

HET DISTILLEERORGAAN

Hier worden tijdens het distilleren monsters 
genomen die ervaren brandmeesters con-
tinu controleren. Op deze manier kan een 

kernstuk worden onderverdeeld in fracties met specia-
le smaakeigenschappen. We zijn dankbaar voor tech-
nologie, maar het is uiteindelijk vakwerk en ervaring 
die garant staan voor een uitstekende kwaliteit.

Hier gebeurt het 
echte werk!
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Alcohol-
meter

DE 
ALCOHOLTELLER

DE ALCOHOLMETEROnder aan de koeler zit de ontvanger. 
Hier verzamelt zich het geëxtraheerde distillaat. Daa-
rin drijft een alcoholmeter (spindel) om het alcoholge-
halte te bepalen. Dit is bepalend voor het juiste moment 
om de smaakvolle middelste batch te scheiden.

VIA EEN ANDERE PIJP KOMT DE HETE DISTILLAATDAMP VAN DE DRUKREGELAAR VAN 

BOVENAF IN DE KOELER. HIER WORDT KOUD WATER IN TEGENGESTELDE RICHTING 

VAN ONDERAF AANGEVOERD. ZO NEEMT HET AFGEKOELDE WATER DE WARMTE VAN 

DE STOOM OP. DIT CONDENSEERT EN WORDT HET VLOEIBARE DISTILLAAT.

DE TEGENSTROOMKOELER

BULLET POINTS

Energieverbrauch

Zeit

Aromaschonend

Niedriger Siedepunkt
Unter Vakuum - 250 mbar absolut

WIJ DISTILLEREN AFWISSELEND MET RUW EN FIJN DISTILLATIEPROCES
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SHORT FACTS

LAAG 
ENERGIE-
VERBRUIK

LAAG 
KOOKPUNT

 Atmosferische luchtdruk:  
1013 mbar 

Onder vacuüm: 250 mbar

MET BEHOUD 
VAN AROMA

ALCOHOL-
GEHALTE:

Puree 5-6 % vol afhankelijk van het 
fruit Ruw distillaat ongeveer 35 % vol
Sterke drank ongeveer 70-85 % vol



 

»2« DE DEFLEGMATOR

Onze destillatie-installatie is al jaren uitgerust met een warmtewisselaar. Door het tegenstroom-
principe verwarmt de uitstromende brij de verse brij in de distilleerketel. Op die manier, en ook door 
het vacuüm dat in de distilleerketel ontstaat, wordt de voor het verwarmen benodigde energie 
tot een minimum beperkt, omdat het beslag niet meer zo sterk hoeft te worden verwarmd.

AFKOELEN

»1« DE KOLOM 

[... bestaande uit de »1« KOLOM en de zogenoemde »2« DEFLEGMATOR. Hier condenseert het water in de stoom en wordt zo gescheiden 
van de alcohol. Het resultaat is een bijzonder zuiver distillaat].DE VERSTERKER*

BULLET POINTS

Energieverbrauch

Zeit

Aromaschonend

Niedriger Siedepunkt
Unter Vakuum - 250 mbar absolut

... verwarmt de distilleerketel en brengt het beslag op temperatuur. 

Dit heeft als voordeel dat de warmte gelijkmatig wordt 

verdeeld, zodat het beslag niet aanbrandt. 

ONDER 
VACUÜM

... is een condensor voor verdere 
      concentratie van de alcohol.

... koelt de damp af tot onder het kookpunt van water, maar boven dat van alcohol. De zuiverheid en de sterkte van het distillaat worden ver-
hoogd door gebruik te maken van de verschillende kookpunten van de in het distillaat aanwezige ingrediënten. Alcoholdamp kan zo door de 
deflegmator, water condenseert en druppelt weer op de bodem van de stolp, minder koeling laat meer water door. De juiste instelling bepalen, 
vereist veel ervaring van de brandmeesters. Een koude deflegmator verhoogt het alcoholgehalte in de damp, maar de 
aromatische stoffen worden dan van het distillaat gescheiden.

... is een speciale wijzerplaat die de hoeveel-
heid en het alcoholgehalte registreert. Daar-

mee wordt ook de belasting op drank betaald.

DE 
ALCOHOLTELLER

DE BODEM IN DE KOLOM: DOOR DE CONDENSATIE VAN WATER EN ALCOHOL VORMT ZICH OP DE 

BODEM EEN LAAG WATER. DAAR DOORHEEN STROOMT NOG MEER DAMP, WAARUIT WEER WATER 

     CONDENSEERT. ALLEEN DAMP MET EEN HOGER ALCOHOLGEHALTE BEREIKT UITEINDELIJK DE 

          DEFLEGMATOR, DIE VEEL HOGER ZIT.

Warmtewisselaar

STOOM
I N D I R E C T E 
V E R H I T T I N G

Bovendien voorkomt een ROER-

MECHANISME IN DE KETEL dat 

het beslag aanbrandt, onder 

verschillende roersnelheden en

in elke productiestap.

[*Koper treedt op als katalysator, die bijvoor- 
beeld blauwzuur uit het distillaat verwijdert. 

Deze stoffen komen voornamelijk voor in de 
pitten van steenvruchten en zijn in grote 

hoeveelheden giftig voor de mens.]

Nu vindt een eerste afkoeling van de opstijgende alcoholdamp plaats, 

 waarbij water door verschillende kookpunten condenseert tot alcohol en 

  terugstroomt naar de distilleerketel. De sterk aromatische dampen worden 

door een pijp naar de versterker geleid – hier ontstaat de ruwe vorm van 

 het distillaat.

Het beslag wordt verwarmd in de 
koperen ketel*. Dankzij een uitgekiend 

ontwerp kan luchtdruk worden onttrokken, 
waardoor het kookpunt van het beslag met 

ongeveer 30°C wordt verlaagd. De damp 
die hierdoor ontstaat, bevat niet alleen 

alcohol maar ook de pure, 
onvervalste fruitsmaak.

Bodem 
in 

de kolom 



per 0.5 liter

Likeur Samenstellingen voor Mannen,
die authentieke Genotbelevenissen waarderen.

HANDCRAFTED PREMIUM LIQUEUR
Flavoured by 

natureSterk &
krachtig

Nobilant 
Stamperl

Likeurspecialiteiten
voor echte mannen

Uit hoog-aromatische 
zelfgebrande 
Arabicabonen

Gemaakt uit de schil van met 
de hand geraapte volrijpe 

sinaasappels

Van voortreffelijk 
bitterzoete 

cacaobonen

CACAO LIKEUR SINAASAPPEL LIKEUR KOFFIE LIKEUR

Likeurspecialiteiten
voor echte mannen

Heerlijk zoet  genieten



Herfstzoet likeur plezier met de 
smaak van geroosterde cacaobonen
gekust door sappig-zoete abrikozen.

gekust door de abrikoos
Exotisch likeur plezier met de smaak 

van zongerijpte rijpe sinaasappels
gekust door verfrissende kokosnoot.

gekust door de kokosnoot
Overtuigend likeur plezier met 

de smaak van pittige koffiebonen
gekust door fruitig-frisse kersen.

gekust door de kers

3 cl Nobilady Orange-Kokosnuss . 3 cl Prinz Rum-Orange
3 cl sinaasappelsap . 3 cl ananassap . 1 scheut grenadinesiroop 

Doe alle ingrediënten in een shaker en meng goed met 
veel ijs. Giet de Orange-Coconut Mai Tai in een groot 

cocktailglas met ijsblokjes – garneer met een 
sinaasappelschijfje en een cocktailkers en geniet.

Orange-Coconut Mai TaiPlezier tip:

... een waar genot,
voor echte lekkerbekken,

met fijne 17,7 % vol!

Heerlijk zoet  genieten
Aromatisch frisse verwennerij

0.5 liter 



www.prinz.cc
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Kleurrijke fruitigheid Kleurrijke fruitigheid 
in traditionele in traditionele 
kwaliteit en kwaliteit en in in 

een nieuw een nieuw 
ontwerpontwerp

Kleurrijke fruitigheid Kleurrijke fruitigheid 
in traditionele in traditionele 
kwaliteit en kwaliteit en in in 

een nieuw een nieuw 
ontwerpontwerp



ROSEN-MARILLEN LIKÖR 25 % vol
Rozenabrikozen Likeur – met de verleidelijke smaak van 
zongerijpte rozenabrikozen. Een bijzondere Abrikozenras. 

ERDBEER-RHABARBER LIKÖR 17 % vol
Aardbeien-Rabarber Likeur – aangenaam frisse likeurcreatie 
met de zoete en wrange  smaak van aardbeien en rabarber. 

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

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

CASSIS LIKÖR 20 % vol
Cassis  Likeur – friszoete likeurspecialiteit bereid met het 
sap van vers geperste zwarte bessen.  

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

VOGELBEER LIKÖR 25 % vol
Lijsterbes Likeur – met het pittige en kruidige karakter van 
in het wild geplukte vruchten van de berg. 

QUITTEN LIKÖR 18 % vol
Kweepeeren Likeur – fruitig zure likeur met distillaat van 
edele kweepeer en kweeperen sap van eigen persing.

ALT WIENER ZWETSCHKEN LIKÖR 16 % vol
Pruimen Likeur – fruitig-aromatisch genot gemaakt van 
fijne pruimen likeur en kruidige pruimenbrandewijn.

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 smakelij-
ke 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.

Traditionele Vruchten Likeuren ... gemaakt in Oostenrijk

DE MAGIE VAN BLOESEM EN APPEL

CLASSIC EDITION • per 0.5 liter

SPECIAL EDITION • per 0.5 liter

 

NIEUW

KIRSCHBLÜTEN LIKÖR 17 % vol
Kersenbloesem Likeur – ontdek de verleidelijk smaak van likeur verrijkt 
met een vleugje kersenbloesem. Zonder ijs, of met ijs en een frisse tonic 
is dit een heerlijke zomertraktatie!

    ROTER APFEL LIKÖR 17 % vol
  Rode Appel Likeur – deze gloednieuwe en heerlijke delicatesse 
wordt gemaakt van een speciale appelsoort met rood vruchtvlees en 
smaakt zoetzuur met de karakteristieke smaak van volrijpe appels. 

P erfect voor P erfect voor 
onze fi jne onze fi jne 

P rinz cocktailcreatiesP rinz cocktailcreaties

HET ORIGINELE 
COCKTAILGLAS VAN PRINZ



PRINZ LIKEUREN
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 BERGZIRBEN LIKÖR 20%vol 
Fijne likeurspecialiteit gemaakt van wild 
geplukte Zirbe dennenappels.

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

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

WILD HIMBEER LIKÖR 16%vol 
Zeer aromatisch likeurgenot van met de hand 
geplukte frambozen.

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

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

WILD HEIDELBEER LIKÖR 16%vol 
Oostenrijkse likeur specialiteit verfijnd met 
blauwe bosbessensap.

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

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

Perfect voor een wilde Cocktail, 

Aperitief of puur met ijs heerlijk 

om van te genieten!
Wild en 
fruitig

Wild en 
kruidig

Alle variëteiten verkrijgbaar in de 0.5 liter flessen
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Vers geplukt uit onze boomgaard 

voor wild-fruitig genieten!

WWW.PRINZ.CC

> voorzichtige verwerking van 
de vruchten

> met vruchtensap van eigen persing

> bijzonder intense fruitsmaak

> ideaal geschikt voor mixdrankjes

> Drinkadvies: koel genieten bij 
10 tot 17°C



W
W

W
.P

R
IN

Z.
CC SALTED CARAMEL CREAM 17%vol

Stuur uw gehemelte een zoetzoute liefdesgroet met onze 
romige caramellikeur met echte Fleur de Sel. 

Ook in de 0.2 liter flessen verkrijgbaar. 

0,5 Liter
0,2 Liter

De opwindende compositie is een gewoon een gedicht. 
Is ook erg lekker op vanille-ijs.

Onze
plezier-

tip!

... met ... met echteechte

Fleur de Sel
Fleur de Sel

Romige verleidingen

uit onze likeurkeuken –

verkrijgbar in 0.5 liter flessen



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

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

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

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! 

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.

 MARC DE CHAMPAGNE TRÜFFEL CREAM 15 % vol
 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.

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.

Onze
plezier-

tip!

Het geheim van onze

fijne roomlikeuren

… verse hooi-
melk direct van 

de boer ...

… met eieren
van gelukkige

kippen ...

… behoedzaam
met de hand

geroerd ...

Alle variëteiten verkrijgbar in 0.5 liter flessen



Bijzonder romig geroerd!Bijzonder romig geroerd!

0.5 liter 15%vol

Beste ingrediënten zoals hooi-
melk, eieren van gelukkige kip-
pen, room van onze boeren  

worden met de hand door el-
kaar geroerd. 

Afhankelijk van de varië-
teit wordt de eierlikeur 

met mokka, sinaasappel-
sap of echte Bourbon va-
nille verfijnd.

ADVOCAAT

ADVOCAAT KLASSIK
ADVOCAAT MOKKA
ADVOCAAT VANILLE 
ADVOCAAT ORANGE

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



Alle variëteiten verkrijgbar in 0.2 liter en 0.5 liter flessen

RUM-LIKEUREN GEMAAKT IN OOSTENRIJK

Kruidige rumcreaties – RUM-Sinaasappel-Likeur, RUM-Kersen-Likeur, 
RUM-Kokosnoot-Likeur en RUM-Chocolade-Likeur – vol van smaak, 

sterk van karakter en zacht in de mond.

Puur een delicatesse maar ook een verrijking in cocktails, thee en koffie. 
Wij adviseren een drinktemperatuur tussen 15 en 18°C.

Recepttip

Doe 2 cl Prinz Rum-Chocolade-Likeur, 

4 cl Prinz Vurige Lust Likeur (Feurige Lust 

Likör), één of twee bolletjes chocolade-ijs, 

150 ml melk en een hand-vol ijsblokjes 

in een cocktailshaker. Even flink 

schudden, in een groot glas gieten 

en serveren met een rietje 

en een cocktailkers.

OU
D-

OOSTENRIJKSE

RUM
TR A D I T I E

Onze Onze 
publieks-publieks-
favorietfavoriet

Onze Onze 
publieks-publieks-
favorietfavoriet

RUM-soorten met 40 % vol Smakelijke rumcreatie Smakelijke rumcreatie 

volgens traditioneel volgens traditioneel 

Prinz-recept!Prinz-recept!

Smakelijke rumcreatie Smakelijke rumcreatie 

volgens traditioneel volgens traditioneel 

Prinz-recept!Prinz-recept!



Creatieve zomerlekkernijen voor de warme tijd van het jaar. 
Deze fijne creaties overtuigen zowel in de neus als in de mond met 

de fijnste distillaten van vers geplukt fruit.

Onze zomerschnaps smaakt 

bijzonder goed in het exclusieve 

glas van Prinz op een drink-

temperatuur van 15 tot 18 °C, 

verfijnd met vers fruit.

Nieuw

Himbeeren-MinzeBirnen-Limette
Frambozen-muntPeer-limoen

SommerSommer

Zomer SchnapsZomer Schnaps

0.5 liter

Hoogwaardige sterke drank

... de bijzondere hoogte-

... de bijzondere hoogte-

punten voor gezellige 
punten voor gezellige 

zomeravonden.
zomeravonden.

... de bijzondere hoogte-

punten voor gezellige 

zomeravonden.

... met de ... met de 

onmiskenbare onmiskenbare 

smaak van fijn 
smaak van fijn 

zomerfruit.zomerfruit.

... met de 

onmiskenbare 

smaak van fijn 

zomerfruit.

Zomer Schnaps



 

LIKEUREN

Zelfgeperst sap en de fijnste distillaten van het beste 
fruit komen samen met het allerlekkerste uit sulta-
narozijnen, kaneel en boterkruimels – onze Strudel 
Likeur maken wij volgens grootmoeders recept van 
ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Ervaar de ech-
te Oostenrijkse strudeltraditie met elke slok van onze 
specialiteiten.
Met deze fruitige likeur haalt u de echte smaak van de 
Oostenrijkse strudel naar huis, maar dan in vloeibare 
vorm.

Ons drinkadvies voor de zomer: 

drink onze Strudel   Likeur puur en 

goed gekoeld bij 10 tot 14  C ...

Fruitig vrolijk Strudel 
Genot met fijne 

16%vol

Verkrijgbaar in 0.5 liter en 1 liter 

flessen!



 

 

PRINZSSummerummer
VVibesibes

per 0.5 liter 

Meng die heerlijke zomerwarmte met 
een stevige portie goed humeur, een 
vleug joie de vivre en een scheutje goe-
de moed, en je hebt de perfecte mix 
voor een onvergetelijke zomer!

Vers fruit in 

alle  kleuren!

Onze Prinz Limes creaties zijn ver-
frissend licht en heerlijk fruitig. 
Aardbei, abrikoos, framboos, kers, 
mango en meloen puur gedronken 
of als basis voor cocktails en long-
drinks: Laat u verrassen door de 
zomerse, fruitige variant! 

MARILLEN LIMES
KIRSCHEN LIMES
ERDBEER LIMES
MANGO LIMES
HIMBEER LIMES

MELONEN LIMES

f r u I t
L IMES

16 % vol 

Summer
Vibes

NIEUW

Prinz haalt 

de zomer 

naar jouw glas!

Geniet van een scherp 
gekruide Zomer in 

3 volwaardige variëteiten:

SpicySpicyFruitsFruits ZomerZomer
SpeciaalSpeciaal

NIEUW

Heiße Liebe - 
Framboos & vanille

Scharfer Kuss - 
Aardbei & roze peper

Feurige Lust - 
Kers & een vleugje 

chili

...met zachte...met zachte
16   vol16   vol

0.1 liter 
en 0.5 liter



 

 

 

Zongerijpt fruit en verse yoghurt van boeren uit de 
regio, geven onze Prinz yoghurt likeuren hun

heerlijk zomerse en fruitige smaak! Romig 
geroerd en verfijnd met verse vruchtenpuree.

... met 
fruitige 
15%vol

ONZE
DRANKAANBEVELING

Met verse rabarber 
uit de eigen tuin

SSummerummer
VVibesibes Joghurt KIRSCHEN Likör

Joghurt MARILLEN Likör
Yoghurt Kersen Likeur Yoghurt Banaan Likeur

Yoghurt Abrikozen Likeur Yoghurt Kokosnoot ananas Likeur

Joghurt BANANEN Likör

Joghurt KOKOS-ANANAS Likör

0.5 liter0.2 liter

per 
0.5 liter

JoghurtJoghurt

LIKÖR 16%vol

Geniet van de Rabarber Likeur, 
goed gekoeld. Smaakt zowel 
puur als gespritst met Sekt 

geweldig.

habarberR

Summer
Vibes

Uhlala 
...

Perfect gekoeld voor 

warme zomerdagen!

Prinz haalt 

de zomer 

naar jouw glas!
Volg de Link voor 

kleurrijke Prinz Cocktail-
recepten voor de zomer

RABARBER LIKEUR

L I K Ö R E



 



 

www.prinz.cc

Liefde voor het 
ambacht sinds 

4 generaties



ORIGINAL ALPENTHALER 20,5%vol
(Originale Kruidenschnaps) – 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. Waarde-
volle kruidendestillaten, zijn de basis voor deze heerlijke 
kruidenschnaps.

PRINZ BITTER 31%vol
0.5 liter en 1 liter
De smakelijke en rustgevende kruidenlikeur met 62 aromati-
sche bergkruiden werd voor het eerst toegepast door onze 
overgrootvader en na meer dan 40 jaar volledig herontdek.

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.

Zeer aromatische kruiden, wortels en kegels maken onze 
kruidenschnapps en likeuren harmonieuze en bijzonder 
smakelijke specialiteiten. We verwerken de met de hand 
geplukte en nuttige alpenkruiden uit de lokale bergen in 
onze fijne distilleerderij volgens traditionele, oude Oos-
tenrijkse recepten. De krachtige ingrediënten komen vrij 
uit de kruiden en kunnen hun etherische eigenschappen 
volledig ontwikkelen. Zij zorgen voor levenslust en zijn een 
zegen na een stevige maaltijd.

Oostenrijks 
kwaliteitsproduct

WWW.PRINZ.CC

PRINZ KRUIDENVARIËTEITPRINZ KRUIDENVARIËTEITOnze kennis van kruiden voor 
de beste smaak



Feinste 
Spezialitäten aus

unserer Kräuterküche

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!
 
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.  

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.

De geurige dennenappels worden in de vroege zomer geo-
ogst van bomen tot 25 meter hoog in het hooggebergte. 
Ze worden zorgvuldig geplukt, vers geplet en gemacereerd 
in alcohol.
Dit mengsel rust vervolgens enkele weken in een warme 
omgeving. De Alpenden Schnaps en Likeur overtuigen 
door hun eigenzinnige, maar uiterst vriendelijke en karak-
teristieke smaak.
Een echt pareltje uit de bergen, dat u naar nieuwe hoogte-
punten voert.

RECEPTTIP

Ingrediënten: 6 cl Prinz Zirberla
2 cl citroensap . 2 cl sinaasappelsap

6 cl Soda . ijsblokje . rozemarijn

Meng alle ingrediënten in een cocktail- 
shaker en giet het mengsel in een 
mooi longdrinkglas. Garneer met 

een takje rozemarijn voor 
een heerlijk zoet 
zomerdrankje!

Zirben-Fizz

DE ALPENDEN –
de ware spirit
van de Alpen

PRINZ KRUIDENVARIËTEITPRINZ KRUIDENVARIËTEIT



Hafele Brand -
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.

HAFELE 
SUBIRER BRAND
0.35 liter – 43%vol

Deze regionale perenspecialiteit is bij-
zonder krachtig en aangenaam in de 
mond en heeft een fijn kruidige afdronk. 
Meervoudige distillatie en jarenlange ops-
lag in aardewerk ontwikkelen de volle 
smaak van deze zeldzame perensoort.

 Drinkadvies:
 Past perfect bij stevig gekruide ge-
stoofde gerechten met donker vlees, zoals 
lams- of rundvlees.



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

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 

ERDBEER 43%vol           

HOLUNDER 43%vol               

VOGELBEER 45%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

sanddorn elsbeere

MEISTERWURZ 45%volENZIAN 45%vol  

ZIRBE 43%vol 

sanddorn elsbeere

sanddorn elsbeere Ribisel Zirbe

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

edele smaken edele smaken 

Verkrijgbaar in Verkrijgbaar in 
24 karakteristieke soorten24 karakteristieke soorten

BESSEN

KERNVRUCHTEN

STEENVRUCHTEN

WORTELS & KRUIDEN



De fijnste essences 
van het fruit

NIEUW



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. NIEUW: Hafele 333 Barrique - fijnste Steenvruchten gerijpt in Barrique!

   ... de pure kracht 
van de natuur

GEVARIEERD EN INTENS, 
VOL EN DROOG

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

STEENVRUCHTEN
GERIJPT IN BARRIQUE 

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

NIEUW

OOK VERKRIJGBAAR IN DE PLATINA UITGAVE. ALLE VARIËTEITEN VAN 
HET FRUITGESLACHT GECOMBINEERD IN 4 x 0.04 LITER!
NIEUW OOK DE PLATINA-EDITION GERIJPT IN BARRIQUE
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. . . voor de perfecte schnaps 
en likeur genot!

Glazen, cadeau-ideeën en accessoires

 PRINZ SCHNAPSKELCH
Voor het genot van fruitbrandewijnen en schnaps gerijpt in 
houten vaten is dit elegante glas optimaal geschikt.
Hoogte ca 15.5 cm, 2 cl

 HAFELE GLAS
Edel glas voor het perfecte genot van onze Hafele Brand.
Laat de mooie brandewijnen ruimte om te ademen!
Hoogte ca 16 cm, 2 cl

 STAMPERL ZYLINDER
... met 4 cl en 2 cl ijking. Hedendaagse shotglas, ideaal voor 
dagelijks gebruik.
Hoogte ca 6.5 cm, 2 cl / 4cl

 STAMPERL TULPE
Geniet van de schnaps en likeuren in ons nobele shotglas Tulp.
Hoogte ca 7 cm, 2 cl

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

 HÜTTENGLAS
... met steel, klein en groot. Elegante glazen, ontworpen 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  / 4 cl

 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

 COCKTAIL GLAS
Om van onze wilde likeuren en fijnste cocktailrecepten te 
genieten. 
Hoogte ca 12 cm, 40 cl

 TRADITIONSLIKÖR GLAS
Voor het genot van onze fijne traditionele likeuren
Hoogte ca 20 cm, 8 cl



 

Exclusief met uniek 
ontwerp
Robuust met edele 
Prinz-afdruk
Hoogwaardig kristalglas
Alleen verkrijgbaar bij 
distilleerderij Prinz
Hoogte ca 16 cm
2 cl / 4 cl

EXCLUSIEF GLAS VAN PRINZ

Op avontuur met Schnaps die vreug-
de geeft! Prinz Happy Camping met 
100% pleziergarantie. 
5 keer 5 van onze populaire schnaps mi-
nis brengen je in een goed humeur tij-
dens 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 à 0.02 liter

Zet je lieve moeder in het zonnetje 
met een Platina Special Edition voor 
Moederdag, gevuld met fijne deli-
catessen van elk 0.04 liter uit onze  
likeurmakerij: Rhabarber Likör, Mango 
Limes, Melonen Limes, Heiße Liebe, 
Feurige Lust, Rosen-Marillen Likör en 
Kirschblüten Likör.

Inhoud 7 x fijnste likeuren à 0.04 liter

PRINZ HAPPY CAMPING BOX PROOST, MAMA!

Hé mannen, opletten! De Prinz Man-
nen 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 populai-
re schnaps en likeur mini‘s en een leuk 
drink spelletje. 
Inhoud 25 miniaturen à 0.02 liter

MANNEN-MINIATUURDOOS

Stijlvol en extravagant genieten 

van de schnaps van Prinz!NIEUW PRINZ 
EXKLUSIVKELCH

Het exclusieve glas van Prinz, gemaakt van hoogwaardig kristalglas, 
is gemaakt voor alle kenners van de schnaps en likeur van Prinz. 
Dankzij de bolle vorm kan de inhoud vrij ademen. De hals, die naar 
boven toe smaller wordt, concentreert de fijne aroma‘s. De lange 
steel voorkomt dat de schnaps warm wordt wanneer hij met de 
hand wordt vastgehouden. Het glas is bijzonder stabiel.

Dit exclusieve glas van Prinz is voorzien van prachtige decoratieve 
elementen. Met je vingers glijd je over de matte Prinz-letters die in 
het glas zijn gegraveerd, de kroon die in reliëf uit de steel steekt en 
de letters op de bodem van het glas.

Geniet in stijl van je favoriete Prinz schnaps in deze exclusieve bokaal!



 

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
4 x Hafele Brand 333 à 0.04 liter gerijpt in houten vaten

ZOMERGENOT-UITGAVE
7 x fruitige lekkernijen à 0.04 liter voor de zomer

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

PLATINA CADEAUBOXEN

PIMP YOUR PROSECCO
1 x Weinberg-Pfirsich Likör 
18 % vol, 1 x Holunderblüten  
Likör 18 % vol, 1 x Williams-Bir-
nen 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 Rhabar-
ber Likör 16 % vol
7 x fruitige likeurgenot à 0.04 Liter

Kleurrijke Prins

Verscheidenheid!



 

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

... 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.

ROESTVRIJSTALEN HEUPFLESSEN

Prinz geschenken en mooie accessoiresPrinz geschenken en mooie accessoires
voor thuis en onderwegvoor thuis en onderweg

De perfecte 
reisgenoot ...

... of een origineel 
cadeau-idee!



 

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.

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

• 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

Onze
Klassiekers

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

verpakkingen verkrijgbaar!

Beste voor de 
zomer

10 Miniaturen à 0.02 liter
20 Miniaturen à 0.02 liter

• Heiße Liebe 16%vol
• Scharfer Kuss 16%vol
• Feurige Lust 16%vol
• Alte Marille 41%vol
• Rum-Coconut 40%vol
• Himbeer Limes 16%vol
• Marillen Limes 16%vol
• Wild Kirsch Likör 16%vol
• Honig Birnerla 34%vol
• Himbeerla 34%vol

ALLEMAAL SCHNAPS ALLEMAAL LIKÖR MIDZOMERNACHTSDROOM
Onze

Klassiekers

Kleurrijke variatie om 
heerlijk van te proeven!



 

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 boerderijwin-
kel. We hebben voor elke smaak de passende versnapering. 

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 DISTILLEERDERIJ „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.

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

OVER DE SCHOUDERS MEE KIJKEN
in de Prinz distilleerderij

besichtigungen@prinz.ccWij verheugen uns op uw aanmelding op

Blijf volledig op de hoogte 

met de nieuwsbrief van Prinz

Meld je met deze QR-code aan voor de 
NIEUWSBRIEF van Prinz en ontvang als 
eerste het laatste nieuws over onze pro-
ducten, promoties, recepten, boeren-
feesten en nog veel meer.



 

We verheugen ons op uw bezoek!

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

D
ru

k-
 e

n 
ze

tfo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

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!


