Ambachtelijke
relatiegeschenken
Rechtstreeks uit de enig overgebleven distilleerderij in Amsterdam

Puur van smaak, rijk aan traditie

Uit uw waardering met de
vloeibare schatten van A.van
Wees distilleerderij de
Ooievaar uit Amsterdam.

Met een zorgvuldig gekozen attentie toont u uw medewerkers
en zakenrelaties dat u hen waardeert. Bij Van Wees vindt u
geschenken met een duidelijk Hollands en in het bijzonder
Amsterdams karakter. U heeft de keuze uit een uniek scala
ambachtelijke producten. Cadeaus met een rijke traditie, om
intens van te genieten.
Alle producten van Van Wees komen uit de monumentale
distilleerderij A. van Wees, opgericht in 1883 en nog steeds
gevestigd in hartje Jordaan.
Ons familiebedrijf in de Jordaan bruist al meer dan twee eeuwen
van de activiteit. Wij distilleren onze producten ambachtelijk,
volgens originele van generatie op generatie overgedragen
receptuur. Dus zonder kunstmatige smaakstoffen.

TIP 1

Pik een graantje mee van
het Mirakel van Amsterdam
Graangenevers worden traditioneel bereid uit
tarwe, rogge en gerst. Mirakel van Amsterdam
vormt hierop een uitzondering omdat deze
genever gestookt is op basis van het oergraan
emer. Mirakel van Amsterdam dankt zijn naam
aan een wonder uit een Rooms-Katholieke
legende, waarin een hostie tweemaal
ongeschonden uit de vlammen komt.
Anders dan deze hostie is het Mirakel van
Amsterdam niet zaligmakend maar wel zalig
smakend!

VAN WEES RELATIEGESCHENKEN

Hollandse producten met een
Amsterdams karakter
Een greep uit ons assortiment

Klarenaer

Eau de vie van zes soorten
mout- en graandistillaten,
elk apart gedistilleerd met
verschillende kruiden en
jeneverbessen.

35%

Amsterdamsche
Oude Genever

35%

Dubbel gebeide genever
van pure en fijngedistilleerde
moutwijn. Minimaal
3 maanden gerijpt op fust.

Loyaal
Zeer Oude Genever

42%

Gecomponeerd uit acht
pure en gedistilleerde
moutwijnen. Gelagerd
op fust. Voor uw loyale
medewerker of relatie.

ZOG 20 jaar
gelagerd

42%

Zeer Oude Genever, 20
jaar fustgelagerd, met
sublieme smaak. De XO
onder de genevers:
voor kenners!

Probeer een van onze Oudhollandsche likeuren:
Probeer een van onze Oudhollandsche likeuren: juweeltjes
met een mooi oud verhaal vaak met een toepasselijke naam en
ontstaan tijdens de VOC-periode. Folders met deze
verhalen zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

We zorgen voor een
fraaie verpakking van uw
relatiegeschenk.

1

Vergeet Mij Niet

30%

2

Hoe Langer Hoe Liever

30%

3

Papagaaiensoep

30%

Met afwijkende etiketten of private labels werken we niet.
Wel kunnen we een door u aangeleverde persoonlijke kaart
mee verpakken. Al onze producten zijn verkrijgbaar in
kistjes, met of zonder ons eigen glaswerk.
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TIP 2

TIP 3

Distilleren. De kunst van
het ruiken.

Wees speels met cocktails

In dit kloeke, stevig gebonden boek met Amsterdams leeslint
vertelt Fenny van Wees uitgebreid over de geschiedenis van
het familiebedrijf van Wees. Ze geeft haar kijk over de
geschiedenis en de toekomst van het distilleren, proeft
cocktails met the Fabulous Shaker Boys en gaat samen met
topchefs uitvoering in op de kunst van het ruiken.

Van Wees producten zijn bij uitstek geschikt voor cocktails
en sluiten naadloos aan op de populaire ‘shake cultuur’ onder
jongeren. Aanraders zijn Bali Rum, Angostura, Guldenwater,
Hemel op Aarde, Yuzulikeur, of Roosje zonder Doornen. Stel
uw unieke cocktailpakket samen met shaker, likeuren, bitters
of rums naar keuze. Recepten vindt u in ons boek.

TIP 4

Van Wees Three Corners Gin bij
Keuringsdienst van Waarden
Onze gins worden volgens origineel ginrecept gestookt in
traditionele distilleerketels. Naast een standaard gin, maken
we Premium gin (100% gindistillaat), Yuzugin (50% gin- en
50% yuzudistillaat) en binnenkort Kaffirgin (50% gin- en 50%
kaffirdistillaat). Kies voor een hoogwaardig ginpakket met
tonic en mooie tumbler. Nieuwsgierig? Kijk dan de uitzending
over gin bij de ‘Keuringsdienst van Waarden’ (april 2018) terug.

Bekijk ons volledige assortiment: slijterij-ooievaar.nl

Wilt u onze producten proeven? U bent van harte welkom in
ons proeflokaal, Herengracht 319 in Amsterdam, waar we
al onze producten schenken. Wilt u liever een rondleiding
met bijzondere proeverij bij onze distilleerderij in de
Driehoekstraat? Vraag dan naar de mogelijkheden.
Bel ons gerust voor meer tips
die specifiek op uw bedrijf
van toepassing zijn.

contactgegevens
tel. 020 626 7752
contact@de-ooievaar.nl
www.de-ooievaar.nl

