innovatief

kleinschalig

authentiek

ambachtelijk

Zuiver genot
Uniek, op maat gemaakt,
onder eigen naam of merk
Distilleerderij
de Pronckheer
Distilleerderij de Pronckheer is een
speciaal distilleerderij in de Kromme
Rijn streek in Utrecht.
Het aanbod van overtollig fruit in de
regio leidde tot het distilleren van onze
eerste levenswaters (eau de vie).
Inmiddels produceert Distilleerderij
de Pronckheer bijzondere, innovatieve
distillaten, zoals speciale jenevers,
gins en geur- en smaaktincturen.

“Duurzaam produceren, zonder
verspilling en op hoog niveau
is onze visie. Onze distillaten
zijn ontstaan uit overtollig fruit
waarvoor we samen met fruittelers een goede bestemming
zochten. Zo werken we nog
steeds. Op bestelling, kleinschalig,
ambachtelijk en duurzaam.”
(Arjan Smit, distillateur en chef-kok)

Uw eigen distillaat
Voor het Utrechtse merk Staffhorst produceren we - volgens de authentieke
receptuur - jenevers en gins. Samen hebben we het Staffhorst merk nieuw
leven ingeblazen.
Op verzoek van Hotel Restaurant Karel V in Utrecht maakten we van hun
kweeperen een eau de vie onder hun eigen naam.
Op maat en op bestelling
Unieke eigen smaak en
karakter
Onder eigen naam of
label

Voor de horeca maken we pure geur- en smaaktincturen van natuurlijke
wildpluk, kruiden, specerijen en bloemknoppen. De tincturen geven aan
een saus of fond een bijzondere geur- en smaakbeleving.
Onze kopstootjes zijn jenevers gemaakt van speciaalbieren om te drinken bij
de speciaalbieren. Een oud Hollandse borrel wordt een trendy apéritief. In
samenwerking met microbrouwerijen.

Onze distillaten
Distilleerderij de Pronckheer maakt
unieke, ambachtelijke en pure
distillaten, zoals bijzondere jenevers,
eau de vie’s, wodka’s, gins en geuren smaaktincturen. We leveren ze
onder merk of private label.
Produceren doen we uitsluitend op
verzoek van klanten en volgens hun
wensen. We ontwikkelen daarnaast
eigen producten, zoals speciale
zeewierjenever voor bij haring of
kersenjenever voor bij desserts.

Onze klanten
Onze klanten zijn ondernemers die waarde hechten aan authentieke, innovatieve,
ambachtelijke kwaliteitsproducten. We produceren voor leveranciers van
(alcoholische) dranken, zoals horeca, slijterijen, microbrouwerijen, landgoederen
en fruitbedrijven. Onze ﬁlosoﬁe en werkwijze zijn gebaseerd op maatwerk en onderscheidend vermogen. We werken ﬂexibel en op maat. Uitsluitend in opdracht
en volgens de wensen van onze klanten.
We bedenken en ontwikkelen samen met hen een product. Al onze distillaten
hebben daardoor een eigen smaak en karakter.
Eigen fruit verandert bijvoorbeeld in een mooie eau de vie met een eigen
karakteristieke smaak en onder eigen naam of merk. Bij bijzondere producten
of gerechten ontwikkelen we distillaten die qua smaak en karakter naadloos op
elkaar aansluiten. We houden daarbij vast aan onze principes van duurzaamheid
en hoge kwaliteit.

Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2
3945 PB Cothen

+31(0) 343 56 15 05

Wilt u meer weten over onze
distilleerderij, onze distillaten?
Heeft u zelf ideeën over een
drank onder uw eigen naam of
merk? Neemt u dan contact met
ons op.

info@pronckheer.nl

We gaan graag met u in overleg
over de mogelijkheden.

www.distilleerderijdepronckheer.nl

Arjan Smit en Inge Stolk

