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Smûk Slok je
KRUIDEN Likorette
Dit kruiden drankje is voor een smûk, een gezellig moment 
en voor trochsetters, doorzetters, zoals de Friezen zelf. 

Passies
VRUCHTENMIX Likorette
Een vruchtendrankje uit een mix van 
distillaten zoals, abrikoos, passies 
en sinaasappel. Heel geschikt om te 
drinken bij kipgerechten en zoete 
salades.

Rozen
ROZEN Likorette
Dit mooie, rode bloemendrankje 
symboliseert de liefde. De smaak 
van de roos zal zoet zijn, de geur 
overheerlijk. Het drankje wordt 
gebruikt bij taart, zoete gerechten en 
allerlei symbolische gelegenheden.

Sailor
RUM likorette
Rum is gemaakt uit melasse van riet- 
suiker. Zeelieden dronken dit graag 
als grog, aangelengd met water 
en citroensap. Het drankje gaf 
weerstand tegen ziektes. Bijzonder 
lekker bij bananen of gembertoetjes.

Veenbes
VEENBES Likorette
Deze bessensoort wordt ook wel 
‘lepeltjesheide’ genoemd. Deze bessen 
komen voor op de Waddeneilanden. De 
originele smaak is zuur, enigszins bitter. 
Uitstekend bij hartige hapjes, salades 
en gebak.

Volmaakt Geluk
GELUKS Likorette
Dit paarse drankje syboliseert geluk. 
Het is een distillaat van rozenblaadjes 
met toevoeging van sinaasappel, 
vanille en amandel. Dit drankje maakt 
van het leven een feest.

Wallengang
BESSEN Likorette
Een combinatie van frambozen, vlier-
bessen, kersen en honing maakt 
dit drankje extra lekker. Het was 
generaties lang traditie om fruit ‘in te 
maken’, te bewaren in weckpotten. 
Heel gezond om puur drinken en ook 
lekker in yoghurt of kwark. 

Zuurporem
CITROEN Likorette
De gele citrusvrucht de citroen wordt 
veel gebruikt in de keuken en is als 
smaakmaker in gebak en cake zeer 
verfrissend. De huid gaat er van glanzen 
en bovendien kun je er door afslanken.
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Welkom bij Hartje Likorettes
GENIETEN IS KUNST.  Romantische Hartje Likorettes  
hebben een mild en zacht karakter. De natuurlijke 
geur en verfijnde smaak van deze ambachtelijke 
drankjes zijn een bijzondere ervaring.

Likorettes zijn producten met een alcoholpercentage 
minder dan 15% en minimaal 12% alcohol. Voor echt 
proeven hangt een goede smaak zeker niet samen 
met een hoog alcohol gehalte.

De goede smaak blijft ook behouden in een 
lager percentage. Dit is een uitkomst voor echte 
fijnproevers.

Beugelflesjes
Hartje likorettes worden gepresenteerd in sierlijke, 
stevige beugelflesjes. Leuk en decoratief. Niet alleen 
voor uzelf, maar ook bijzonder mooi om cadeau te 
geven aan relaties. Tevens geschikt voor hergebruik.

Hartje likorettes bedragen 14,5% alc.

Door het jarenlang runnen van een mooi, oud Hollands 
proeflokaal, kreeg Riny Reiken de inspiratie om haar 
overheerlijke oude huisrecepten mee te nemen, om 
zo de geneugten des levens door te kunnen geven. 
De ambachtelijke recepten zouden hoe dan ook voort 
blijven bestaan. Likorettes zijn van alle tijden. 

Hartje Likorettes zijn bijzonder smakelijk bij SPECIALE 
GELEGENHEDEN zoals een JUBILEUM of HIGH TEA en 
bij GERECHTEN. In  onze beschrijving geven wij een 
aantal handige TIPS.

Afzakkertje
IJS likorette
Dit drankje is de perfecte afsluiter voor 
een bijzonder moment. Vier deze belang-
rijke momenten, want ‘de tijd gaat snel, 
gebruik haar wel’. Lekker voor zoet-lief-
hebbers door de smaak van boter, 
karamel, vanille. Zeer geschikt in of naast 
een sorbet of ander toetje.

Allemansvriend
KARAMEL Likorette
Gemaakt van dikke, zoete karamelsiroop 
(met gebrande suiker). Overheerlijk 
om te drinken naast koffie of met een 
scheutje er door. Heel lekker bij of in een 
sorbet. 

Appel Kaneel
APPEL KANEEL Likorette
De appel is zeer een populaire fruit-
soort. In combinatie met de verleidelijke 
kaneelsmaak, is dit een wollig drankje bij 
of naast oliebollen, koekjes, wafels. 

De Hooghe Noot
SINAASAPPEL likorette
Sinaasappels staan bekend als vitami-
nerijke vruchten, boordevol gezonde 
voedingsstoffen. Dit drankje geeft een 
voldaan gevoel en een goede weerstand. 
De vitamine C houdt je gezond waardoor 
je vrolijk blijft neuriën.

Drop
DROP Likorette
Bereid uit het wortelsap van de zoethout-
plant. Dit smeerseltje is niet alleen 
smaakvol, maar helpt ook bij keelpijn, 
tegen hoest en is een heerlijk drinkbaar 
snoepje tussendoor. 

Halleluja
SPECULAAS Likorette
Bruine rietsuiker is kenmerkend 
voor speculaas, toegevoegde specu-
laaskruiden geven een warme, volle 
smaak. Traktatie bij koffie, thee, of 
chocolademelk. 

Kersenbonbon
KERSENBONBON Likorette
Een combinatie van heerlijke kersen 
met chocolade. Heerlijk bij een 
dessert, kersentaart, warme wafels. 
Hiermee maak je van iedere dag een 
feest.

Klavertje Drie
KOFFIE likorette
Vervaardigd van zorgvuldig geselec-
teerde koffiebonen. Heerlijk bij een 
chique high tea of een gezellig ‘bakkie’ 
koffie, een aangename verrassing bij 
moccataart of tiramisu.

Kletsmajoor
BOTER Likorette
Een overheerlijk drankje met de 
zachte smaak van roomboter, karamel 
en kaneel. Lekker zowel bij de koffie-
tafel, een high tea, allerhande koekjes, 
petitfours en bonbons.
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