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Rosanti Spritzzz

Wat is spritz? 
Spritz is een populair alcoholisch aperitief uit de regio Veneto in Italië.
Spritz stamt uit de tijd dat de Oostenrijkers de Prosecco regio’s Veneto en Friuli bezetten. 
Ze konden de zware lokale drank niet goed hebben en deden letterlijk water bij de wijn 
om deze te verdunnen. Daarna werden ook typische Oostenrijkse ‘schnapps’ toegevoegd, 
om de Oostenrijker toch wat meer plezier te gunnen.

Inmiddels is de spritz niet meer weg te denken als hèt aperitief van de regio rond Venetië. 
De Italianen weten het al langer, spritz is hèt drankje voor het ultieme zomergevoel. Spritz 
is overal te zien op de zonnige Italiaanse terrassen, de plek waar ook vele Nederlanders 
kennis maken met het frisse, bitterzoete drankje. Inmiddels verovert spritz ook de Neder-
landse terrassen, borrels en picknickplaids. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om het 
zomergevoel vast te houden. Are you ready to spritzzz?

Rosanti Spritzzz is een ‘ready to drink’ spritz gemaakt van bitterlikeur, mousserende wijn 
en bruisend bronwater. Het is een fruitig, pittig drankje met een vleugje sinaasappel.

Waarom kiezen voor Rosanti Spritzzz?
•	 Ready	to	drink;	weinig	handelingen
•	 Feestelijk	drankje
•	 Geschikt	voor	ieder	seizoen
•	 Constant	van	smaak
•	 Na	opening	nog	enige	weken	houdbaar
•	 Laag	alcohol	percentage	(6,7%)
•	 Aantrekkelijke	prijsstelling
•	 Goede	marges

Hoe te serveren?
Serveren in een groot wijnglas of tumbler met ijsblokjes en een schijfje sinaasappel. 

Wanneer te serveren?
Rosanti Spritzzz is uitermate geschikt om als aperitief te serveren. Niet alleen in de zomer, 
maar ook in de wintermaanden. Heerlijk in combinatie met ‘fingerfood’ als olijven, tapas, 
pizza of stokbrood.
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Promotionele ondersteuning
•	 Tafelkaartjes
•	 Posters
•	 Banners
•	 Rosanti	Spritzzz	bar
•	 Koelers*

Verkrijgbaarheid
Rosanti Spritzzz is verkrijgbaar bij 
diverse horecagroothandels. 
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