PURE AMBACHT

BEZOEK DISTILLEERDERIJ KEURIS

Diep in het Groene Hart is de kleine, meest ambachtelijke

U bent van harte welkom in de distilleerderij in Woerden.

distilleerderij van Nederland sinds 2011 gevestigd. Op een

Wij bieden u tevens de mogelijkheid om een rondleiding te

oerhollands boerenerf wordt uit streekproducten

volgen. In de Distilleerderij krijgt u uitleg over ons unieke

natuurzuiver alcohol gestookt. Appels van nabijgelegen

streekproduct uit het Groene Hart.

boomgaarden worden gebruikt voor het maken van onder
andere appelcider en Eau de vie van appels. Omdat er louter

De vers geplukte appels, van de fruittelers om de hoek,

natuurproducten worden gebruikt en er geen kunstmatige

worden als grondstof voor onze eau de vie gebruikt. Daar-

ingrediënten worden toegevoegd, is ieder product van de

naast krijgt u twee verschillende distillaten te proeven, waar-

allerhoogste kwaliteit.

onder een heerlijke eau de vie op hout gerijpt. Hierbij vertelt

En dat is wel zo fijn.

de distillateur zelf over de verschillende eerlijke distillaten
van het land tot in de fles.

WAAR TE KOOP?
U kunt heerlijk genieten van onze producten bij de volgende

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

verkooppunten:

www.keuris.nl/rondleidingen

’t Bierhuys
(café & winkel)
Stadscentrum Woerden

Drank van Nap,
Winkelcentrum
Snel & Polanen Woerden

Wilt u liever een unieke Eau de vie van appels uit handen
van de distillateur zelf? Neem dan contact met ons op via
de website en kom langs!

Eerlijk & puurart!
eH
uit het Groen

www.keuris.nl / distilleerderij@keuris.nl /

Distilleerderij Keuris

KEURIS Eau de vie van appels

KEURIS Koffielikeur

Keuris Whisky

Eau de vie van appels was het eerste

De Koffielikeur wordt gemaakt met

Een ongefilterde single malt whisky uit het

product van distilleerderij Keuris. De basis

gebrande Arabica koffiebonen die

Groene Hart van Nederland. Deze whisky is

wordt gevormd door handgeselecteerde

bekend staan om hun milde en aromatische

gedistilleerd van 100% mout en langdurig

rijpe appels afkomstig uit het Groene Hart. Een minutieus

smaak. De koffiesmaak wordt in balans gebracht met vanille-

gelagerd op Frans en Hongaars eiken.

gereguleerd distillatieproces geeft de eau de vie van appels een

tonen van vanillestokjes afkomstig uit Madagaskar en Citrus

De narijping heeft plaatsgevonden op vaten van moerbeihout.

rond en soepel mondgevoel. De smaakbeleving is uniek door

tonen van biologische sinaasappelen.

zijn eerlijke eenvoud.

KEURIS Walvados

KEURIS Korenwijn

Keuris Cider
Deze cider wordt ambachtelijk vervaardigd

De korenwijn is gemaakt van mout

met appels uit het Groene Hart. Het meren-

Walvados is een Eau de vie van appels die

afkomstig van Hollandse mouterijen.

deel daarvan is afkomstig van fruitteler

wordt gerijpt op eikenhouten vaten, waarin

Het hoofdbestanddeel is pilsmout

A. Smorenburg uit Montfoort en wij maken dankbaar gebruik

zich langzaam een diepe goudgele kleur

waaraan een kleine hoeveelheid kristalmout wordt toegevoegd.

van zijn kennis en inzicht op het gebied van fruit om tot de

en een elegante smaak ontwikkelt.

Door uitsluitend mout te gebruiken heeft deze korenwijn een

juiste selectie te komen. De appels worden handmatig geperst

De combinatie van fris fruit en karamelachtige houttonen

unieke volmoutige stevige smaak. Bovendien zijn er in Neder-

tot sap die vervolgens direct wordt vergist tot een prachtige

maken dit product bijzonder smaakvol.

land maar weinig distillateurs die 100 % mout gebruiken bij het

Hollandse cider.

maken van korenwijn. Deze voorloper van de Keuris Whisky is

KEURIS Sinaasappel likeur

niet gelagerd en niet gefilterd en zeer puur van smaak.

De Sinaasappel likeur is het meest

KEURIS Appelazijn
Onze appelazijn wordt op een natuurlijke

verfrissende aperitief in ons assortiment.

KEURIS Appeljenever

manier gemaakt van handmatig geperst

De rijke aroma en smaakbeleving van

De Appeljenever combineert het beste

appelsap. Aan appelazijn worden veel positieve

citrusfruit komt tot stand tijdens een

van twee werelden, namelijk een echte

eigenschappen toegeschreven met betrekking

zorgvuldig samengesteld distillatieproces. Biologische sinaas-

Hollandse jenever van pure korenwijn

tot het verbeteren van de spijsvertering.

appels en citroenen zorgen voor de gebalanceerde zoete frisse

en jeneverbessen, en een Eau de vie van

Appelazijn bevat veel voedingsstoffen,

smaak.

verse streekmarkt appels uit het

waaronder bio-flavonoïden, calcium, fosfor,

Groene Hart. Dit product is uniek in zijn soort en kan alleen

ijzer, kalium, magnesium en vitamine A, B, C en E.

KEURIS Kruidenbitter

maar gemaakt worden in een distilleerderij waar beide

De Kruidenbitter is gebaseerd op een

grondstoffen, appel en graan, met de grote zorgvuldigheid en

uniek en empirisch bepaald recept van 10

de hoogste kwaliteit worden verwerkt tot fraaie en smaakvolle

verschillende kruiden. De kruiden worden

distillaten. Een proeve van bekwaamheid heeft de distillateur

vers geplukt en individueel op alcohol gezet om tot verschillende

hiermee afgegeven.

essences te trekken. Door deze essences in de juiste combinatie
te mengen ontstaat een uiterst verfijnd en hoogwaardig
eindproduct. De kruidenbitter is uniek in zijn soort en zeer
toegankelijk van smaak.

www.keuris.nl / distilleerderij@keuris.nl /
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