
Cider Drinks is de maker van ambachtelijke 
en natuurlijk ciders. Wij zijn gevestigd op 
landgoed De Velhorst nabij het historische 
stadje Lochem in de Achterhoek. De basis 
voor onze ciders zijn appelrassen die wij 

voor onze boomgaard uit Engeland hebben 
laten overkomen. Jarenlange ervaring en 

liefde voor het vak staan borg voor 
ciders van hoogwaardige kwaliteit.

Ambachtelijk & natuurlijk
Onze ciders worden gemaakt van speciaal 

geselecteerde en met de hand geplukte appels. 
Deze laten wij enige tijd narijpen waarna 

ze op ambachtelijke wijze worden geperst. 
Het vrijgekomen sap laten wij langzaam 
fermenteren tot een cider met een zacht 

en laag alcoholpercentage. Door traditionele 
overheveling wordt ze helder. Wij gebruiken 
geen geur- en kleurstoffen. Ook wordt geen 
water, koolzuur of concentraat toegevoegd. 

De bubbels zijn 100% natuurlijk.

Cider  
Cider is een licht alcoholische drank van 4 tot 8% 

alc. De betere ciders worden gemaakt van een 
melange van enkel appels en zijn mousserend. 

De smaak varieert van droog tot zoet. 

Bewaren en serveren
Onze ciders ontwikkelen zich op de fl es en zijn 
tot minimaal 5 jaar na het oogstjaar houdbaar. 

Bewaar cider net als een goede wijn en zet 
de fl es voor serveren enige tijd koel tot koud

en rechtop. Open de fl es voorzichtig: door 
de nagisting kan de cider direct en met 

kracht uitstromen!

Verkoop
De ciders van Cider Drinks zijn verkrijgbaar 

in representatieve champagnefl essen van 0,375 
en 0,75 ltr. Een actueel overzicht van verkoop-
punten vindt u op onze website. Daar kunt u 

ook via onze webshop bestellen.

www. ciderdrinks.nl

Cider Drinks

Ambachtelijke & 
natuurlijke cider

Sparkling cider van 100% appels  



The Merry 
Apple Tree Cider
Vrolijk en dorstlessend

Een cider met de hoge kwaliteit 
van gerenommeerde Engelse 
ciders. Een (h)eerlijke dorstlesser 
voor op het terras of in de tuin 
en verassend lekker op feestjes. 

Sec, aangenaam verfrissend en
monter mousserend met het karakter 
van een brut champagne.
Alc. 6,9% vol.

Achterhoek Cider
Vriendelijk en open

Een goede weerspiegeling van 
het gastvrije en sympathieke 
karakter van de Achterhoek. 
Een cider van hoge kwaliteit 
geschikt voor iedere gelegenheid 
en elke dag.

Sec, bitterfris en delicaat 
mousserend met het karakter 
van een brut champagne.
Alc. 7,2% vol.

Land Adel Cider
Klassiek en stijlvol

Een cider die associaties oproept 
met de allure en sfeer van 
historische landgoederen. 
Voor de liefhebber van een 
wat zoetere cider.

Sweet, vol en royaal mousserend 
met het karakter van een 
doux champagne. 
Alc. 7,5% vol.

MAYA Cider
Ferm en exclusief

In beperkte oplage verkrijgbaar met 
elk oogstjaar een ander schilderij 
van kunstenares Maya Wildevuur 
op het etiket. Cider voor de 
connaisseur en voortreffelijke 
begeleider bij gerechten.

Medium sec/sweet, gebalanceerd 
en stevig mousserend met het karakter 
van een demi sec champagne.
Alc. 7,9% vol. 

Licht alcoholische 
verassing

Cider is een licht alcoholische verassing, 
fris en een prettig alternatief voor prosecco, 

rosé, wijn of champagne. En weer eens 
wat anders dan bier. Cider is dan ook 

bedoeld om het gehele jaar thuis of uit 
van te genieten. Ook leent cider zich 

als een heerlijk drankje bij recepties en 
feestelijke gelegenheden. Onze ciders zijn 

bovendien geschikt als origineel en 
representatief (relatie)geschenk, 

onderdeel van een geschenkenpakket of 
cocktails en lekker om mee te koken.

Ons assortiment
Ons assortiment bestaat uit vier soorten 
cider met elk een eigen smaakprofi el en 

verschillend alcoholpercentage. Alle vier zijn 
het ciders met een constante hoge kwaliteit 
en het karakter van een brut-, demi sec- of 

sweet champagne. Kenmerkend zijn de 
natuurlijk kleine bubbels die er de 

verfi jnde smaak aan geven. Connaisseurs 
beoordelen onze ciders tot het topsegment.




