
SCHERMER 1782 uit Hoorn is een familiebedrijf en één van de oudste onafhankelijke wijnimporteurs & distillateurs
van Nederland. Wij maken traditiegetrouw Nederlands gedistilleerd naar eigen receptuur. Tevens importeren wij
wijnen rechtstreeks bij de producent. Door middel van onze zeefdruk kunnen wij private label voor u realiseren.

Alle Schermer gedistilleerd is in de standaard uitvoering verkrijgbaar, maar kan tevens voorzien worden van
Private Label dmv zeefdruk op fles of kruik. Geheel naar de wensen van uzelf of van uw klant, voor elk budget
en gelegenheid. À la carte keuze noemen wij dat; zelf uw onderscheidende product samenstellen.

À la carte keuze
  kleur kruik of fles - aantal - prijs - thema - type drank- 
  alcoholpercentage - bedrukkingskleur - kleur dop 

Beschikbare dranken
  jenevers, bitters, kruidenbitters, kruidige likeuren,
  likeuren, likorettes, dry gin, vodka, advocaat,
  boerenjongens, glühwein, limoncello

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

Beschikbare flessen
   20 cl: oslo, zakflacon*
   35 cl: neos
   50 cl: pitcher**, ariane, futura, punch*
   70 cl: neos, stoop, vdn-vodka, punch*
  100 cl: stoop, pitcher**

* kunnen niet bedrukt worden            ** zijn in kleurloos en groen

Beschikbare drukkleuren
   wit, grijs, zwart, donkerblauw, blauw, groen, geel,   oranje, rood, roze, zilver, goud

*er wordt altijd in 1 kleur bedrukt

Minimale afname
  < 50 cl = 144 stuks = 6 dozen
  > 50 cl =  72 stuks = 6 dozen

* minder afnemen kan, maar heeft gevolgen voor de prijs
** minimale afname zakflacons 180 stuks = 6 dozen

Levering
  Levering geschiedt 2 weken na goedkeuring van de proefdruk via mail. In de maanden okt/nov/dec kan de levertijd
  oplopen tot 3 weken of kunnen sommige artikelen uitverkocht zijn. Bestel tijdig om fouten en teleurstelling te voorkomen.
  

Onderscheidt u met Schermer!

Al onze wijnen worden rechtstreeks bij de producent
ingekocht en door onszelf geïmporteerd. Uitsluitend
op fles en voorzien van origineel etiket. 
.

Wij importeren uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië,
Montenegro, Noord-Macedonië, Portugal, Servië, 
Slovenië, Spanje. Wij zijn KVNW Register Wijnhandelaar.
.

Door goede kwaliteit/prijs verhoudingen zijn onze wijnen
perfect in pakketten en als relatiegeschenk te gebruiken. 
.

Wij kunnen zeefdrukken door bij het originele etiket bij
te drukken op de voor-, zij-, of achterkant óf het etiket
afweken en rondom zeefdrukken. Voor volledige bedruk-
king gebruiken wij onze serie Macedonian Royal Reserve,
met keuze in rood, droog wit, mild wit en rosé.
.

Onze wijnen kunnen voorzien worden van een logo, tekst
en/of afbeelding van u of uw klant door onze zeefdruk.
.

Voor onze ’standaard’ WensWijnen worden ook altijd de
Noord-Macedonische kwaliteitswijn ‘Macedonian Royal 
Reserve’ gebruikt. Een smaakvolle range wijnen met een
chique uitstraling door de lange fles en kurksluiting.

Minimale afname
  72 stuks

Private Printing wijn
  Naar wens van type wijn, smaak, prijs, soort, gebied,
  land, kleur en thema. Het originele etiket kan behouden
  blijven voor bijdruk van een logo.

Koninklijke Vereniging
Nederlandse Wijnhandelaren

Geldelozeweg 47 | 1625 NW Hoorn | 0229-217777 | info@schermer1782.nl | www.schermer1782.nl

* minder afnemen kan, maar heeft gevolgen voor de prijs

GEDISTILLEERD WIJN

Heeft u een eigen thema of kleur?
Wij maken al vanaf 72 of 144 stuks geheel naar wens.

Leverbaar binnen 3 weken. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Het is ook mogelijk een ontwerp
van Schermer te gebruiken en
een eigen logo toe te voegen

Beschikbare doppen
   lange stelcaps: goud, zwart, zilver
   schroefdoppen: goud, zwart, rood, wit
   dopkurkjes voor kruiken: zwart 
   doppen voor neos: zwart plastic en bruin hout
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Jenevers  alc.% kleur drank
Vanille Jenever 1% moutwijn en door vanille iets zoet 30,0% helder

Jonge Jenever 10% moutwijn 35,0% helder

Zware Jenever 25% moutwijn 40,0% helder

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

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

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

Vodka
Vodka & Spice smaakvolle vodka 38,0% helder

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

Botterbitter kruidenbitter 30,0% bruin

Vissersbitter kruidenbitter met kaneel 30,0% bruin

Havenbitter kruidenbitter met kaneel 23,0% bruin

Paardenmiddel kruidenbitter met citrus 24,0% bruin

Oranjebitter origineel Oranje 30,0% bruin

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

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

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

Zeeuwse Babbelaar smaak van boterbabbelaars 24,0% goud

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

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

Ibiza met vanille en citrus 24,0% groenbruin

Cranberry roodfruit met fris zuurtje 20,0% rood

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

Vieux ouderwets lekker 35,0% goud

Brandewijn met amandel 35,0% helder

Peperneut brandewijn met pepers 35,0% helder

Citroen Brandewijn ouderwets lekker 24,0% geel

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

Lara Kruskovac oranje perenlikeur uit Kroatië 24,0% oranje

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

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

Lara oranje perenlikorette uit Kroatië 14,5% oranje

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

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

Oranjebittertje Koninklijk oranje, ideaal voor verenigingen en gemeenten 14,5% oranje

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

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

Speculaas goede speculaas smaak 14,5% bruin

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

Rumlikorette op basis van heerlijke bruine rum 14,5% bruin

Koffie likorette De originele Barista koffielikeur, maar dan lichter 14,5% bruin

Oud-Hollandsch
Boerenjongens op amandelbrandewijn 12,0%

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

Bisschopwijn huisgemaakt met citrus en kruiden, kant en klaar 10,0% rode wijn

Schermer Wijnkopers & Distillateurs - Geldelozeweg 47 - 1625 NW Hoorn - info@schermerwijn.nl

SCHERMER DRANKEN voor PRIVATE BOTTELING en PRINTING H
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