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Crisp
Everyday escape



NEUVĚŘITELNÉ SPOJENÍ

CEDER’S je destilovaný nealkoholický alt-gin, který v sobě kombinuje jedinečný 
švédský styl a nedotčenou vodu, spolu s divokými a vzácnými jihoafrickými 
bylinami rostoucími v pohoří Caderberg. Vytváří dokonalou synergii a harmonii 
chutí, která vám umožní uniknout do jiného světa a najít vnitřní harmonii.

Zakladatelé Craig a Maria se setkali při práci ve Stockholmu, poté  
se přestěhovali do Kapského města v Jižní Africe, kde se dozvěděli  
o zajímavých botanicals, které rostou v Cape Flower Kingdom.

Myšlenka CEDER’S ginu vznikla začátkem roku 2017, kdy se nechali  
inspirovat kouzelnou krajinou pohoří Caderberg a rozhodli se vytvořit  
produkt odrážející čistotu a jednoduchost a kouzlo nealkoholického destilátu.

Ručně vybrané botanicals jsou jednotlivě destilovány, extrahovány  
nebo macerovány v Jižní Africe a Evropě, aby z nich byly získány nejlepší 
chutě. Poté se ve Švédsku mísí s panenskou vodou a plní se do lahví.



PROČ CEDER‘S?

BLÍŽE KONZUMENTŮM
• NOVÉ CHUŤOVÉ HRANICE díky nealkoholické bázi
• TRENDY POPÍJENÍ PRO KAŽDÉHO bez ohledu na situaci
• V SOULADU S MODERNÍ GASTRONOMIÍ a zdravým životním stylem
• VŽDY FRESH A COOL při servisu s čerstvým ovocem a bylinkami

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI
• DOPŘÁT SI DRINK PŘI SPORTU, RELAXACI
• NEBÝT OMEZEN dnem ani hodinou
• NE VŽDY JEN VODU nebo limonádu
• UŽÍVAT SI den podle sebe

SDÍLENÍ V BARU
• DOPŘEJME PRÉMIOVÝ SOFISTIKOVANÝ KOKTEJL VŠEM HOSTŮM,  

i těm, kteří nechtějí nebo nemohou pít alkohol
• HARMONICKÁ SKUPINA všech u stolu s alko i nealko koktejlem
• DŮVOD PROČ ZŮSTAT A KONZUMOVAT V BARU i po vypití svého denního limitu alko drinků
• VĚTŠÍ TRŽBA PRO BAR než u soft drinků

Cenová parita s Hendrick´s ginem a nealko destilátem Seedlip



CEDER‘S CRISP & TONIC

Dokonalá kombince klasických 
botanicals jako je jalovec a citrus se svěží 
okurkou a uklidňujícím heřmánkem.

Doporučujeme všem, kdo mají rádi 
svěžest máty a okurky (Hendricks gin styl). 

CEDER´S CRISP&TONIK
• naplňte sklenici ledem
• přidejte 40ml ceder‘s Crisp
• dolijte prémiovým tonikem
• ozdobte okurkou a snítkou máty
• teď už se jen pohodle usaďte a nechte se unést

KLÍČOVÉ BOTANICALS

jalovec
koriandr
heřmánek
levadule
okurka

rooibos & buchu




