
Om te drinken als je niet wilt drinken…



Bewust alcoholvrij
De bewuste keuze om niet te drinken maken we steeds vaker. 
Redenen om alcoholvrij te blijven zijn er genoeg, smaakvolle 
alternatieven om te drinken niet. Daar komt nu verandering in.

Prisecco Alcoholvrij is het antwoord op de vraag:
‘Wat te drinken als je niet wilt drinken…?’



Prisecco Alcoholvrij – complexe, gastronomische vruchtensappen
• Gemaakt van fruit en groente, veelal oude rassen;
• Verrijkt met verse kruiden, -specerijen en bloesem;
• 100% sap, zonder kunstmatige toevoegingen zoals suikers/e-nummers
• Zoveel mogelijk biologisch, op weg naar 100%;
• Deel van het assortiment reeds 100% BIO & Vegan
• Gemaakt in Zuid-Duitsland, 300 jaar familietraditie

Varianten
• Mousserend;
• Stil (niet-mousserend);
• 20cl, 375cl, 75cl.



Consumptiemomenten
• Feestelijk aperitief (mousserend)

– Ontbijt op bed, een toost om 11.00u, feestelijke lunch, dineraperitief 

• Alcoholvrije maaltijdbegeleider
– Alternatief voor wijn, zeer gastronomisch karakter!
– Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, patisserie

• Volwassen frisdrank/vruchtensap 24/7
– Einde aan saai bronwater en fabrieksfrisdranken

• Smaakvolle cocktailbasis of –ingrediënt
– Perfecte basis voor een snelle cocktail!
– Goede smaakbasis voor cocktailprofessional

• …



Mousserende soorten
-van aperitief tot maaltijdbegeleider-



Apfelsinfonie (mousserend aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Bittenfelder Sämling appel, rabarber, rode mosterdblad, tuinkers
Inhoud
0.20, 0.75L
Geur & smaak
De Sämling appel is de basis voor deze friszure PriSecco. 
Geproduceerd met de kruiden en lichtbittere extracten van het
rode mosterdblad en waterkers. De geur is intensief, kruidig,
kaneel, met volrijp aroma van de appel, ondersteund door de
Houttonen van de barriques (houten vaten). In de smaak volrijpe, 
frisse appel met hout-karamel aroma’s: het karakter van de kruiden
geven een lange friskruidige afdronk. 
Combineren
Solo als aperitief, bij Aziatische gerechten met curry en vers 
korianderblad, gebakken magere witvissoorten, gerookte 
vette vissoorten.
Ingrediënten
Appelsap van de Bittenfelder Sämling (93%), rabarbersap (6%), 
kruiden, rode mosterdblad (0,5%), specerijen en toegevoegd koolzuurgas.
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Aecht Bitter! (mousserend aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Groene jachtpeer, rode kruisbessensap, alsemkruid (absinth)
Inhoud 0.20, 0.75L
Geur & smaak
Het sap van de groene jachtpeer is ‘astringent’, de aanwezige tannines geven
samentrekkend mondgevoel. De combinatie met rode kruisbessensap levert 
fijne zuren op. Het eeuwenoude alsemkruid (door de Romeinen ‘Absinthium’ 
genoemd, wat ‘bitter’ betekent), geeft mooie bitters aan de compositie. 
Alsemkruid stimuleert eetlust en spijsvertering. Deze mousserende 
Prisecco is een alcoholvrije ode aan ‘Aecht Bitter!’. 
Aroma van peer met delicate bloemengeur, gecombineerd met
alsemgroen. In de smaak een korte zoetheid, zuren in het midden, 
bitter in langdurige nasmaak.
Combineren
Alcoholvrij aperitief, bij witvis en solo voor momenten dat je trek hebt
in een glas met bite!
Ingrediënten
Groene jachtpeer, rode kruisbessensap, oranjebloesem, acaciabloesem,
vlierbloesem, duizendblad, kruiden. Toegevoegd koolzuurgas.
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Rosenzauber / BIO ROSE* (mousserend) + vegan

Hoofdbestanddelen
Appel, framboos, rozenwater, muntblad
Inhoud 0.75L
Geur & smaak
Naast rozenbloesem is voor de balans muntblad gebruikt, het geheel
is afgerond met de verfijnde kruiden vanille en muskaatbloesem. 
In de neus rijpe framboos en rozenbloesem, fris en lichtkruidig,
met de geur van rijpe appel. De smaak is frisfruitig door de appel
en rijpe framboos, met geurige rozenaroma’s in het middenstuk, 
eindigend in een kruidige afdronk met geprononceerde appeltonen.
Drinken en combineren
Als fris aperitief, bij vruchtentaart en elegante desserts met 
bessenfruit.
Ingrediënten
Appelsap* (90%), frambozensap*, bramensap*, rozenwater*.  
Extracten van munt*, specerijen* en toegevoegd koolzuur.

(*Flesjes 0,2 dragen de naam Rosenzauber, fles 0,75 BIO ROSE)
(** Uit gecontroleerde biologische EU-teelt, DE-ÖKO-006)
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Rotfruchtig (mousserende maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Zwarte bessen, zure kersen, vlierbessen, kweepeer en limoen
Inhoud 0.20, 0.75L
Geur & smaak
Een geconcentreerde geur van zwart fruit, gecombineerd met de 
frisheid van limoen. Ook de smaak kenmerkt zich door zwarte 
bessen (cassis) met een lange afdronk, het koolzuur en de limoen 
geven aangename frisheid.
Combineren
Als begeleider van voorgerechten als ganzenlever, terrine 
en paté,  bij desserts met bessen en ander donker bosfruit.
Ingrediënten
Appelsap (50%), perensap, zure kersensap (8%), 
zwarte bessensap (8%), Vlierbessensap, kweeperensap,
limoensapconcentraat, specerijen en 
toegevoegd koolzuur.

220 200



Cuvee Nr. 8 (mousserend: aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Rode kruisbessen, onrijpe appel, dennennaalden
Inhoud 0.375, 0.75
Geur & smaak
Geur van frisse appel met intense kruisbessenaroma’s, rijke geur van amandelspijs,
lichte vegetale tonen van dennennaalden en milde kruidigheid van
weidekruiden. De smaak is frisfruitig door appel en rijpe rode
kruisbessen. De frisse zuren en een lichte fruitigheid gaan
harmonieus samen en eindigen in een kruidige afdronk.
Combineren
Als fris aperitief, bij rauwe rode zalm met watermeloen, garnalen
en kreeft. Bij desserts met rabarber en bessen. Voor de liefhebber
van strakke, frisse zuren.
Ingrediënten
Kruisbessensap (40%), appelsap, perensap, komkommerkruid,
duizendblad, kruiden, specerijen en toegevoegd koolzuurgas.
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Cuvee Nr. 13 (mousserende maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Rode biet, zweigelt, lemberger
Inhoud 0.375, 0.75L
Geur & smaak
Het sap van de blauwe druivenrassen Zweigelt, Lemberger en Cabernet Dorio
is geblend met sap van rode biet en kruidige stoofperen uit de weideboomgaard.
Afgerond met gestoomd eikenblad, walnootblad en geselecteerde 
kruiden. Uitbundig gekruide aardse geur van biet met de duidelijke
tonen van zwarte bes. De smaak is zacht en volumineus door 
rode biet en fruitige blauwe druiven, prettige milde zuren,
lange afdronk met subtiele ondertonen van vers hout.
Combineren
Bij gebraden en gestoofd rundvlees en lamsvlees, wild, 
wortelgroenten en stoofschotel met mediterrane kruiden.
Ingrediënten
Druivensap (50%), bietensap (3%), perensap, eikenloof,
walnootbladeren, kruiden. Toegevoegd koolzuurgas.
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BIO Cuvee Nr. 20 (mousserende maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Peren, jeneverbes, bramen, sleedoorn, duizendblad
Inhoud
0.75L (alleen grootformaat)
Geur & smaak
Fruitige geur van rode bessen met hints van rabarber en rijpe 
peren, peperigheid van de jeneverbes. In de smaak is deze drank 
kruidig met lichtzoete elementen; aroma’s van rijpe peren, 
kruidige bitters van de jeneverbes, specerijen en theebladeren.
Combineren
Gegrilde en gestoofde groenten, zoals ratatouille.
Ingrediënten
Perensap (60%), appelsap, sleedoornsap (3%), bramensap,
specerijen, toegevoegd koolzuur.
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Cuvee Nr. 23 (mousserend: aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Rabarber, appel, klaverzuring
Inhoud 
0.375, 0.75L
Geur & smaak
Geur van friszure rabarber met zachte, verfijnde aroma’s van appelbloesem
en rozenblaadjes. De smaak wordt gekenmerkt door rabarber,
vanille en de frisse aroma’s van appel en klaverzuring.
Strak, fris, verschonend en verfijnd.
Combineren
Als fris aperitief, bij fruitige voorgerechten, diverse desserts en
gebak, natuurlijk bij rabarbertaart…
Ingrediënten
Rabarbersap (54%), appelsap (46%), appelbloesem, rozenbloesem,
kruiden en toegevoegd koolzuurgas.
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Cuvee Nr. 27 (licht mousserende maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Peer, komkommer, kweepeer
Inhoud
0.375L (alleen kleinformaat)
Geur & smaak
De lichte frisheid van komkommer en mandarijn zijn versmolten met
de weelderigheid van de melkzuurvergiste stoofpeer. Een bijna onherkenbare
dosering koolzuurgas. In de neus een vegetale frisheid van komkommer en
ingekuild hooi. In de smaak aanwezige komkommer met lichtrijpe peer, 
enige vanille- en moutachtige tonen. In de afdronk elegante zuren met
lichte tannines van de kweepeer.
Combineren
Ideaal bij witvis zoals kabeljauw, forel en bij schaal-/schelpdieren, gegrilde
groenten, zomerse salades.
Ingredienten
Perensap (66%), komkommersap (15%), kweepeersap (15%),
mandarijnensapconcentraat, lage dosering toegevoegd koolzuurgas.

377



Inspiration 4.0 - 4.7; stille soorten



Inspiration 4.0 (stille rode maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Kersen, paprika, rode biet
Inhoud
0.375, 0.75L
Geur & smaak
In deze cuvee tref je groentebitters en kruidige tonen aan van de paprika, 
gecombineerd met kersen en donkere bessen, ondersteund door aardse 
tonen van rode biet. In de geur olmkruid, rode biet, toast, paprika en 
vlezige zoete kersen. De smaak toont subtiele rokerigheid, donkere bessen,
kersenzoet, groentebitters van de paprika en aardse tonen.
Combineren
Bij gebraden runderfilet, donker gevogelte met een krachtige saus,
bij lamsvlees en gegrilde groente. 
Ingrediënten
Kersensap (32%), perensap, appelsap, paprikasap, appelbessensap, 
rode bietensap (3%), olmkruid, klaverzuring, Spaanse zuring, specerijen.
Zonder koolzuur. 381 390



Inspiration 4.1 (stille witte maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Appel, vogelmuur, zeezout, oesterschalenextract
Inhoud
0.375 (alleen kleinformaat)
Geur & smaak
In de geur is deze drank kruidig, crèmig en zacht, met groenrijpe tonen, aroma’s
van thee en de beleving van een zilte zeebries in de neus. De smaak is lichtzoet, zilt,
umami en herinnert aan melkrijpe maïs. Middellange afdronk met kruidige venkeltonen.
Combineren
Deze PriSecco sluit ultiem aan bij gerechten met appel- of wijnzuren en eiwitrijke
zeevruchten en schaal- & schelpdieren zoals mosselen met witte wijnkookvocht.
Ingrediënten
Appelsap (32%), water, extract van geroosterde oesterschelpen, vogelmuur (2%), 
zeezout (0,2%), kruiden en specerijen. Zonder koolzuur.
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Inspiration 4.2 (stille rode maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Rode aalbessen, appel, bramen
Inhoud
0.375, 0.75
Geur & smaak
Geinspireerd op weelderige, fruitige rode wijnen. Geurend naar chocolade, koffie, 
toast, een overvloedigheid aan aroma’s. In de smaak gedoseerd zoet, bitters
en zuren zijn goed in balans. Indrukken van tannine, mooie zuren. 
Mondvullend met een fluweelzachte textuur, frisfruitig.
Combineren
Serveer bij zachtgegaard vlees van rund, elegant bereid donker wild en 
donker gevogelte, begeleid door romige saus.
Ingrediënten
Appelsap (47%), rode aalbessensap, perensap, zoete kersensap, 
bramensap, cranberrysap, appelbessensap, rode paprikasap, kruiden en 
specerijen. Zonder koolzuur.
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Inspiration 4.4 (stille witte maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Groene jachtpeer, meidoorn, eikenhout
Inhoud
0.375, 0.75
Geur & smaak
Geïnspireerd op krachtige, houtgelagerde witte wijnen.
Geurt weelderig, intensief, tropisch aan mango herinnerend, met zachte 
getoaste aroma’s. In de smaak gedoseerd zoete indrukken, gematigde 
zuren, merkbare tannines van hout en peren, weelderige structuur.
Combineren
Past onder andere perfect bij witte asperges, paté of terrine met asperges, 
kaasplank, zoete desserts met tropisch fruit. 
Ingrediënten
Perensap (82%), mangosap, meidoornsap (2%), rozenbotteljam, perziksap, 
eikenhoutpoeder (0,4%), bloesem, kruiden en specerijen. Zonder koolzuur.

384 394



Inspiration 4.5 (stille rode maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Druivensap, lapsong souchong thee
Inhoud
0.75L
Geur & smaak
Voor het creëren van frisse zuren en gistaroma’s is appelwijn gestookt die vervolgens 
koud is gedealcoholiseerd. De combinatie met het sap van de druivensoorten 
Schwarzriesling, Portugieser, Kerner en Müller-Thurgau geeft het geheel indrukken van 
rode Bourgogne wijnen. In de neus de geur van bessenfruit, aardse  tonen, druivensap, 
complex met lichte rokerige tonen van lapsang souchong thee. De smaak is een 
samenspel van zoet en zuur, elegant, aards en licht kruidig, middellange afdronk.
Combineren
Serveer bij lichte lunchgerechten en charcuterie, bij licht en donker gevogelte, gebraden 
elegant vlees zoals voorjaarslam en rosbief. Ook bij gegrilde vis en -groente!
Ingrediënten
Gedealcoholiseerde appelwijn (35%), druivensap, appelsap, perensap, 
appelbessensap, zwarte bessensap, azijn, lapsang souchong thee (0.0003%), 
kruiden en specerijen. Zonder koolzuur.
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Inspiration 4.6 (stil wit aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen 
Peer, kruisbes, groene paprika
Inhoud
0,375, 0.75L
Geur & smaak
De stille Inspiration 4.6 is frisse witte variant die doet denken aan de wijn-
stijl van sauvignon blanc, vino verde en gruner veltliner. In de neus kruidige 
geuren van kamille en venkel. Mooie bitters geven indrukken van tannine, 
met slechts 3.9g/L suiker is hij stevig droog met frisse zuren. 
Fijne lange, droge afdronk. Licht verteerbaar en dorstlessend.
Combineren
Mooie begeleider van kreeft, krab en witvisgerechten met frisgroene 
tonen van bijvoorbeeld limoen, yuzu en citroengras. Zoekt de groene 
aroma’s op in garnituur zoals venkel of rauw witlofblad. Ook heerlijk als 
aperitief in zomerse sferen.
Ingrediënten
Gedealcoholiseerde appelwijn, perensap (18%), appelsap, 
kruisbessensap (13%), perziksap, kweepeersap, groene paprikasap (3%), 
kruiden en specerijen. Zonder koolzuur.
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Inspiration 4.7 (stil rosé aperitief & maaltijdbegeleider)

Hoofdbestanddelen
Druiven, chilipeper, kersen
Inhoud
0.375L, 0,75
Geur & smaak
Inspiration 4.7 is frisse rosé variant die doet denken aan lichte rosees
uit de Loire. Lichte geuren van klein rood bosfruit, frisse kersen, 
sleedoornbloesem en kruidigheid van roze peperkorrels. De smaak is 
zacht en heeft kruidige tonen van peper, in de afdronk lichte tannines, 
een aangenaam bittertje en een verrassende peperprikkel.
Combineren
Past onder andere goed bij  frisse salades met jonge geitenkaas en 
rode biet, bij licht en donker gevogelte, bij voorjaarslam en elegante 
vleessoorten. Mooi bij kruidige, Aziatische keuken. Ook heerlijk 
om te drinken als aperitief op terras in zomerse sferen.
Ingrediënten
Gedealcoholiseerde druivenwijn (32%), appelsap, perensap, rode 
aalbessensap, venkelsap, rode paprikasap, chilipeper (0,0003%), 
kruiden en specerijen. Zonder koolzuur.
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Het enige echte BOB-arrangement…
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