


• Wij zijn een 100% dochter van de CAFFO 1915 GRP en zijn 
een nieuwe Nederlandse drankimporteur van Italiaanse 
specialiteiten en we zijn op een uitdagende missie; meer 
mensen beter en minder laten drinken. 

• We zijn toegewijd om het vertrouwen van onze partners te 
winnen en samen op te trekken om meerwaarde te creëren 
tijdens de drinkmomenten van bewuste moderne drinkers. 
Dat doen we met  pure ambachtsmerken die een 
interessanter  alternatief vormen voor het bestaande 
drankaanbod, waarmee we de veeleisende klant verleiden en 
verrassen. 

• Met een  gezamenlijke aanpak, een onderscheidend aanbod 
in combinatie met onze bevlogenheid willen we de meest 
gewaardeerde drankimporteur in Nederland worden. 

Better drinks for Better times

Petrus Boonekamp Nederland





✓ Vier generaties lang staan er meesterdistilleerders aan het roer die erfelijk zijn belast met een 

constante drang naar verbetering. - Semper ad Maiora-

✓ Trots op diepgewortelde Calabrische identiteit en bewakers van eeuwenoude tradities en ambachten. 

✓ Afgelopen eeuw meer dan 2.000 originele recepten verzameld en verwerkt. 

Meer dan een eeuw ervaring en passie

1) Giuseppe Caffo

1890  Etna 1915 Santa Venerina Sicilië

3) Giuseppe Giovanni Caffo (Pippo)

1966 Calabrië 2001 Calabrië – Italië – EU 

4) Sebastiano Giovanni Caffo (Nuccio)

1950 Distilleria F.lli Caffo Calabrië

2) Sebastiano Caffo



✓Complete controle  op keten van plant tot klant , van eigen landgoed, lokale biologische boerderijen 

of direct van plantenverzamelaars. 

✓ Een ambachtelijk benadering bij de productie waarbij automatisering  alleen wordt toegepast om 

het resultaat  te verbeteren, niet om een paar centen te besparen.

✓Uitsluitend gebruikmakend van natuurlijke smaak , geur en kleurstoffen.

✓Alle gewassen worden het hele jaar door geoogst, tijdens specifieke een oogsttijd. De bewerkingen 

worden direct uitgevoerd om de verse  aroma's en organoleptische eigenschappen van elke oogst 

vast te leggen.

100% natuurlijk – Made in Italy 







2014 Pippo and Nuccio Caffo

De oprichting van het bedrijf CAFFO 1915 S.r.l. met Giuseppe als voorzitter en Nuccio, zijn zoon, als CEO. 
Met de eerste spannende en succesvolle eeuw van het familiebedrijf  achter de rug  treden zij vol ambitie en 
met overtuiging de tweede eeuw binnen met dezelfde waarden: traditie, innovatie en passie.

CAFFO GROUP 1915

❖ Distilleria Flli Caffo srl

❖ Borsci San Marzano Srl

❖ Distilleria Friulia

❖ Distilleria Mangilli

❖ Wild Orange Srl

❖ Liquirizia Caffo

❖ Az Agr Borgo del Feudo

❖ Caffo Deutschland GmbH

❖ Caffo Beverage Inc

❖ Wed. A.P. Boonekamp B.V | Petrus Boonekamp Nederland 





Een Nederlandse uitvinding in 1777



De Vader van alle Bitters 



De sterke-mannen-likeur in Italië 



Een assortiment  van ambachtsmerken van likeuren, bitters, 
aperitieven, distillaten, wijn, bier en frisdrank 



De compleetste line-up van kruidenlikeuren en bitters

De lieveling, de zoetste De vader, de bitterste De veelzijdigste en de 
geduldigste  





Lekkerste likeuren van de eerlijkste ingrediënten 

Familie van natuurlijke likeuren
Likeur van puur Calabrisch 

zoethout 



Essentiële ingrediënten voor  alternatieve l'aperitivo Italiano   

Premium Mediterrane Gin 
met wilde jeneverbes 

Tonic met bergamot 
smaak

100% natuurlijk aperitief  
15%ABV



Prosecco en Grappa en de Distilleerderijen MANGILLI  & Friûlia

Prosecco DOC Brut
Grappa van Prosecco, Pinot Grigio, 
Chardonnay en Sauvignon druiven Grappa Friûlia



Trotse wijndistillaten uit Caffo ’s oude distilleerderij in Calabrië 

Brandy Grappa 


