Kelder Haan brandewijnen
De distilleerderij “Haan” is een symbool geworden van het behoud van de traditie en de toepassing van de nieuwste technologie die resulteert in verfijnde smaken van brandewijn van de hoogste
kwaliteit. “Kelder Haan” is nog niet zo lang geleden, in 2008 begonnen met het schrijven van zijn
geschiedenis, die het elke dag aanvult met de kracht van de visie en transformeert in de fijnste aroma’s
en smaken van brandewijn die moeilijk te weerstaan zijn! Het productiebedrijf bevindt zich in de
buurt van Kragujevac, in het kleine verscholen dorp Cvetojevac, waar de magie van het maken van
brandewijn ontstaat.De productiecapaciteit bereikt 100.000 liter per jaar, terwijl het exportpotentieel
in 2019 70% van de totale productie bereikt, wat een andere bevestiging is van de kwaliteit en het succes. Een zorgvuldig distillatieproces op een ultramoderne distillatiekolom van 500 liter, aangedreven
door een geautomatiseerde stoomketel, creëert een verfijnd complex van aroma’s van brandewijn die
een lichte en herkenbare smaak van genot brengen. “Kelder Haan” produceert brandewijnen met
authentieke smaken van kweepeer, peer, pruim, framboos, abrikoos en wijnstok, die een ongewone
smaak brengen aan alle zintuigen.Een zorgvuldig distillatieproces op een ultramoderne distillatiekolom van 500 liter, aangedreven door een geautomatiseerde stoomketel, creëert een verfijnd complex
van aroma’s van brandewijn die een lichte en herkenbare smaak van genot brengen. “Kelder Haan”
produceert brandewijnen met authentieke smaken van kweepeer, peer, pruim, framboos, abrikoos en
wijnstok, die een ongewone smaak brengen aan alle zintuigen. Wat het onderscheidt is de “ Gouden
Haan “ kweeperenbrandewijn met eetbare 23-karaats gouden bladeren. Binnen de distilleerderij en
wijnmakerij is er een proefkamer dat modern is ingericht voor iedereen die wil zien en proberen wat
Kelder Haan produceert. Het ontwerp van speciaal ontworpen flessen en verpakkingen is een integraal onderdeel van het creëren van een merk dat herkenbaar is naar de juiste smaak!

Kelder Haan wijn
Er zijn altijd genoeg redenen om te leven!
In het hart van Šumadija, op de locatie Cvetojevac, met
een onweerstaanbare blik op de edele Šumadija, leeft,
groeit en ontwikkelt onze wijnmakerij. De capaciteit
van de wijnmakerij is 30.000 liter. Met tanks met gecontroleerde gisting en 12.000 liter in de barrique van
binnenlandse eik. In de directe omgeving op de hellingen van de Rekovac locatie zijn onze wijngaarden op
een oppervlakte van 6 hectare. Wij delen onze liefde en
passie voor wijn met onze vrienden en klanten in Servië,
Montenegro, Amerika en Nederland, bevestigd door
de erkenningen op internationale evenementen in het
buitenland.

Gouden Haan

Kweeperenbrandewijn met 23
karaat gouden bladeren. Een
beperkte serie
Kweeperenbrandewijn die een
jaar lang in een eikenhouten
vatten hebben gerijpt.
Prijzen:
Gouden medailles gewonnen,
Spirit fest Sarajevo 2017,
Milesevski dani rakije Prijepolje 2017,Uzice Festival 2017
0,7l 40,0% alc.

Gele Kweepeer

Tien pruim
pruimenbrandewijn
In het hart van Šumadija,
een speciaal ontwikkelde,
beperkte serie die tien jaar
lang werd bewaard, werd
de pruim Ranka autochtoon variëteit in barrique
vaten gerijpt.
0,7l 40,0% alc.

kweeperenbrandewijn
Geen woord erover aan iemand, deze heeft me op het
eerste gezicht overtuigd. Zodra
ik het probeerde, zodra ik het
voelde, vloeiden de gouden
draden samen in één druppel.
Allen de mijne, alleen de jouwe
Gele Kweepeer.
0,7l 40,0% alc.

Gele pruim

Williams peer

pruimenbrandewijn
Een mix van traditie, een
gevoel van kracht.
Proef de echte waarden.
Toast met een glas hete
druppels. Voor vroegere
en toekomstige momenten. Proost!
0.7l 40.0% alc

perenbrandewijn
Volg uw wensen, proef het
juiste moment. Je laat het
anker zakken en blijft, zodat
niemand je gedachten kan
achterhalen.
0.7l 40.0% alc

Gele abrikoos

Haan Kweepeer

Haan Abrikoos

abrikozenbrandewijn
De uitgesproken geur van
porselein pure smaak met
de klanken van de viool, met
echte vrienden. Volg het recept
van de oude bohémiens.
0,7l 40,0% alc.

kweeperenbrandewijn
0,7l 40,0% alc.

abrikozenbrandewijn
0,7l 40,0% alc.

FATTY
Walnootlikeur
Gerijpt cognac,
vijf jaar oud,
groene walnoot,
vanille en
sinaasappel.
0,7l 24,0% alc.

Kersen

Wijnstok

kersenlikeur
Een magische smaak die
overwint.

druivenbrandewijn
Een glas harmonie en
warmte. Het geeft ons een
sterk gevoel van plezier.
Voel de charmes van een
goede lading met een glas
of twee.
0,7l 40,0% alc.

0,7l 24,5% alc.

Pelinkovac

Frambozenlikeur

Bittere likeur.
Nettohoeveelheid 1l.
Percentage alcohol 28%

Verfijnde smaak van
frambozen met toevoeging van natuurlijke
zonnebloemhoning en
propolis.
0,7l 20,0% alc.

Framboos

Honing likeur

frambozenbrandewijn
Een moment
van elegantie en puur plezier.
Een glas dat de geur overwint
die uit de diepste slaap ontwaakt.
0.7l 40.0% alc

kweeperenlikeur
Honing likeur, kweepeer
brandewijn met natuurlijke
zonnebloemhoning en
propolis.
Het leven is zo zoet als we
bereid zijn om zoete kleine
dingen in te brengen.
Uitgekiende dosis kwaliteit.
Kopje voor degenen met
een verfijnde smaak.
0,7л 20,0%алк

PLEZIER

UITDAGING

KLOK

droge rose wijn

droge rode wijn

Chardonnay 100%
oogst 2019, 13,5% alc/vol.
Duidelijke fruitige aroma’s
met dominante tropische
noten, vol, harmonieus van
smaak, met een uitgesproken indruk van frisheid..

Tamjanika 100%
oogst 2019, 12,5% alc/vol
Bloemig, fladderig, zeer
lange smaak, symbool
van traditie, geest en
identiteit, geurige noot
van lange afdronk.

Cabernet franc 100%
oogst 2018, 13% alc/vol
Roze cabernet franc,
bloemige noten,
aantrekkelijke kleuren,
aangename frisheid,
fijne zuren.

Cabernet Sauvignon 80%
en Merlot 20%
oogst 2018, 14% alc/vol.
Een mix van Cabernet Sauvignon en Merlot, uitgesproken
robijnrood van kleur, geur en
bessenfruit, met een harmonieuze vanille-afwerking. Volle,
harmonieuze, uiterst harmonieuze smaak als gevolg van de
rijping in speciaal geroosterde
eikenhouten vaten.

droge witte wijn

droge witte wijn

KNUFFEL

Prijzen
AWC VIENA’19 SILVER white wine Tamjanika “UITDAGING”2017.”
AWC VIENA’19 SILVER red wine “KNUFFEL”, cabernet franc, cabernet sauvignon 2017. AWC
VIENA’19 SILVER rose wine “KLOK”, cabernet franc 2017 BIWC Sofija 2019. GOLD, white wine
chardonnay “PLEZIER”
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “Klok” ,cabernet franc 2017.
BIWC Sofija 2019 SILVER, wine “KNUFFEL”,cabernet franc, cabernet sauvignon 2017. BIWC
Sofija 2019 SILVER, wine “UITDAGING”, white wine Tamjanika 2017.

