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Skatmester Erik Kaae 

Telefon: 8629 8202 

E-mail: skatmester@maarsletsnaps.dk 

Alle vore krydderposer indeholder urter, frugter, bær og 

blomster, som vi enten selv har samlet i naturen - eller som vi 

køber hos en godkendt grossist. 

Vi plukker helst selv - og vi anvender først og fremmest natu-

rens vildtvoksende og dermed økologiske råvarer, der vokser 

fjernt fra alfarvej. 

Poserne leveres, med mindre andet er aftalt, med en forside-

etiket i karton (kan nemt limes på en flaske), en vejledning på 

bagsiden samt en varedeklaration. (Aftagelige etiketter). 

Alle priser er excl. evt. forsendelse; men incl. moms. 

Vi sender krydderposer i hele EU. 

Vores CVR-nr. er: 32964176. 

Link til Laugets Smiley hos Fødevarestyrelsen: http://

www.findsmiley.dk/da-DK/Searching/DetailsView.htm?

virk=41289676  (Der er et klikbart link på hjemmesiden). 

www.maarsletsnaps.dk 

Ceremonimester John Johansen 

Telefon: 2615 9125 

E-mail: ceremonimester@maarsletsnaps.dk 

. . 

Brygmester Freddy Pedersen 

Telefon: 8629 4605 

E-mail: brygmester@maarsletsnaps.dk 

Vi kommer gerne ud og fortæller om 

kryddersnaps i din virksomhed, forening o.l. 

Vi beretter om krydderdram og urter, giver gode 

råd, skænker smagsprøver og tilbyder også, at I 

på stedet kan lave jer en dram afstemt efter 

årstiden, fx. Juledram. Kontakt os for mere info. 

Bøger om drikkevarer m.v. 
Nu sælger vi også bøger, bl.a. ”Cordial Waters” 
om alverdens alkohol og ”The Compleat distil-
ler”. Læs meget mere om bøgerne på webben. 

179,00 

P. V. Globs Brændevinsbog 
Klassikeren over dem alle, skrevet af rigsanti-
kvaren, der vel nok skabte den nye interessebøl-
ge for kryddersnaps i Danmark. Et must for 
enhver dramentusiast. Bemærk vores særpris! 

199,50 

”Kryddersnapse på mærkerne” 
Laugets Brygmester er - foruden at være en 
dygtig snapsemager - også en meget ivrig fri-
mærkesamler. 
Bogen her forener elegant de to hobbies: Fri-
mærker med motiver af de urter/røder/bær, der 
indgår i masser af spændende opskrifter. 

199,50 



Krydderposer og andre produkter 

Prisliste 

Gib’ernakken 
En godt krydret ’bedstefardram’. Med et friskt, 
bittert  snit, der ofte tiltaler den ældre generation. 
Opkaldt efter Giber å, der løber gennem Mårslet.. 

35,00 

Gammelby Dram 
En mild og fin dram, lavet på urter og bær fra 
den østjyske natur. Her er der ikke noget bittert, 
beskt eller snerpende. Smukt farvet af hyldebær. 

35,00 

Jens Langknivs Bjæsk 
En bjæsk, sådan som vi forestiller os tateren 
Jens kunne lide den. Brygget i god forståelse 
med Daugbjerg Kalkgruber, hvor Jens holdt til. 

35,00 

Hollandsche Kreuter 
En rigtig klassiker, lavet efter de gode gamle 
opskrifter og ’fintunet’ af Lauget. Prøv vores 
version før du prøver alle de andre. 

35,00 

Frederik den II’s Dram 
Også kaldet ”Skanderborgdrammen”. Frederik 
II holdt rigtig meget af at opholde sig i Skander-
borg. Drammen har en varm og krydret smag, 
med toner af kaffe, lakrids, vanilje og peber. 

35,00 

Lumi-snaps 
Professor P. V. Glob, der var en ivrig snapse-
amatør, lavede i Bahrein - for mange år siden -  
en supergod kryddersnaps af denne citrusfrugt.  

35,00 

Jelshøj Dram 
Lauget står på god fod med heksen i Jelshøj og 
derfor leverer vi denne dram, der er mild og god 
- men som har magiske undertoner... 

35,00 

Hønsedram 
Drammen, der siges at være værdsat af især 
spindesiden; men de fleste kan faktisk lide den-
ne runde, velafstemte krydderdram med under-
toner af anis og lakrids. 

35,00 

Juledram 
Lauget producerer hvert år en helt ny jule-
dram, udvalgt ved blindsmagning af laugsmed-
lemmernes forslag. Skal opleves! 

35,00 

Julesnaps Classic 
Den hidtil mest solgte julesnaps i Laugets 
historie kan købes og nydes hele året rundt 
under navnet ’Julesnaps Classic’. 
Smager sådan som en rigtig julesnaps skal ... 

35,00 

Frihedens dram 2018 
Brygget i anledning af vores 3. år i Tivoli 
Frihedens store Julemarked. Drammen er mild 
og venlig, med en let kant, og nydes året rundt. 

35,00 

Eriks Bitter-Dram 
Kåret af De Danske Spritfabriker som én af de 
bedste dramme, lavet af amatører. 
Nu kan Erik Jonassens dram fås hos os! 

35,00 

Påskesnaps 
En god og fyldig kryddersnaps, for både høner 
og haner; men måske ikke for kyllinger. 

35,00 

Vinterdram 
En velsmagende og enkel dram, inspireret af 
den svenske O. P. Anderson’s Aquavit, der er 
kendt og elsket af mange. 

35,00 

HKH Prins Henriks Jagtbitter 
En helt speciel jagtbitter, der tidligere blev 
leveret til Hans Kongelige Højhed Prins Hen-
rik ifm. efterårets royale jagter. 

 

Øvrige kryddersnapse 
Lauget leverer en lang række kryddersnapse til bl. 
a. Danmarks Radio, lokalradioer, banker, special-
butikker, sports-, jagt-, musik-  og mange andre 
foreninger - samt til forskellige kroer og andre 
virksomheder. Spørg os om vi kan hjælpe dig! 

- 

  

Pors 
En velkendt klassiker. 
Pors er en af de mest anvendte kryddersnapse.  
Prøv laugets udgave til et stykke med sild. 

35,00 

Mårslet Bjesk 
Laugets første produkt - fra 1984 - og stadig et af 
de mest solgte. Når du smager den, forstår du 
hvorfor. 

35,00 

Hedepigens Kys 
En yderst populær snaps. Smager af den jyske 
hede og efterlader en fornemmelse som efter et 
blidt kys af en sød pige en varm sommerdag... 

35,00 

Jagtbitter 
Også god, når man er rigtig gennemkold efter et 
langt ophold udendørs. En skøn bitter, baseret 
på gode danske urter, frø og bær. 

35,00 

Skumringssnaps 
I anledning af H.C. Andersens 200 års fødsels-
dag i 2005. Snapsen, som digteren selv ville nyde 
i skumringen; mens han mindedes sine mange 
rejser - især til den nære Orient og Balkan. 

35,00 

Tårnborg-Drammen 
Den Gamle By’s flotte bygning, ”Tårnborg”, har 
lagt navn og etiket til denne dram. Bygningen er 
fra 1974 og drammen minder om den tid med 
lidt mere ’riv’ i. Den smukke etiket er malet af 
vores egen kunstmaler Kaj Christensen. 

35,00 

Møntmesterdrammen 
Inspireret af Møntmestergården i Den Gamle 
By, har vi komponeret denne dram, der på en 
spændende måde kombinerer smagen fra urter 
og bær. 

35,00 

Flasker / Karafler 
Vi har flere typer flasker og karafler i forskel-
lige størrelser, og næsten alt kan skaffes. Se 
hjemmesiden eller spørg os. 

- 

. . 


