
1. Kies je drank 2. Kies je fles 3. Personaliseer je label

HET MYOS CONCEPT

Kies. Personaliseer. Geniet.

Maak je keuze uit Premium Gin, 

Rum, Wodka of Vermouth. 

Kies uit verschillende soorten en 

vormen van flessen.

Pas je label aan met je eigen 

tekst, kleur of logo.

Creëer je gepersonaliseerde fles sterke drank.  Je maakt een 

keuze uit een selectie van top-quality spirits en laat je crea-

tiviteit de vrije loop. Via onze online customization tool stel je 

snel en eenvoudig je eigen fles samen. We werken samen met 

artisanale stokerijen om de lekkerste en hoogst kwalitatieve 

spirits te creëren. Met MYOS willen we het verschil maken door 

jou de mogelijkheid te bieden om je eigen verhaal, persoonlijk 

of professioneel, te vertellen aan de hand van je gepersonali-

seerde fles sterke drank.

Go ahead Picasso! The canvas is yours!

HET PROCESS



INSPIRATIE COLLECTIES

HAPPY
BIRTHDAY 
BOTTLES FOR 
THOSE WHO 
MATTER

HET IDEALE
RELATIE
GESCHENK

"Go ahead Picasso! The canvas is yours!"

SURF NAAR WWW.MAKEYOUROWNSPIRIT.COM 
VOOR DE ONLINE CREATOR TOOL.

VERWEN JOUW
VRIENDEN MET
EEN ORIGINEEL 
CADEAU



TOELICHTING SPIRITS

CINTO VERMOUTH:
Cinto Vacciuolo, Italiaans landheer en wijnbouwer, was een van de meest succesvolle 
zakenmannen van zijn tijd. Deze authentieke vermouth heeft zijn naam aan hem te 
danken. De Italiaan maakte naam en faam met zijn gewaardeerde wijn die via traditi-
onele rijping van de beste druiven tot stand kwam. Ter ere van zijn 30-jarig huwelijk-
sjubileum gaf Vacciuolo de opdracht zijn wijn te versterken met kruiden. Maar liefst 
50 kruiden werden aan de wijn toegevoegd. Dit zorgt voor een subtiele balans tussen 
enerzijds de fruitigheid van de wijn en anderzijds een bitterzoete kruidensmaak. De 
productie bleef beperkt tot slechts enkele flessen, wat het recept heel uniek maakt. 
Vele jaren later is de tijd aangebroken om deze unieke vermouth vanonder het stof 
te halen. 
La vita è bella met een glaasje Cinto in de hand. Het fruitige en lichte aroma maakt dit 
drankje uitermate geschikt als aperitief of digestief. A must try!

Botanicals: Premium Italiaanse wijn gerijpt op eiken vaten met 50 ver-
schillende kruiden 

THE CURE GIN:

Met trots noemen we dit recept ‘The Cure’. Het is gebaseerd op meer dan 9 botanicals zoals 
jeneverbes, iriswortel, angelica, koriander en citroen. De naam The cure reflecteert niet 
alleen naar de geschiedenis van gin maar ook naar de meest karakteristieke botanical: 
Citrus Sinensis, of ... de sinaasappel. De sinaasappel komt oorspronkelijk uit China (in 
de oude vorm Sina),. Vanaf de 18e eeuw is de sinaasappel verspreid in Europa en dankzij 
de hoge dosis vitamine C wordt hij gebruikt om allerlei ziektes en kwalen te bestrijden. 
Ontdek deze citrus gin met zijn subtiele aroma’s van jeneverbes en citrusvruchten. 

Botanicals: jeneverbes, iriswortel, angelica, koriander, citroen, sinaas-
appel, ... 

VIOLA GIN:
Luxueus genieten, een zomerse bries, verboden passie. Dat is de Viola. Een unie-
ke balans tussen vanille en rozenblaadjes. Deze gin spreekt tot de verbeelding 
net als de legende waarop hij gebaseerd is. De legende van Xanat gaat over een 
verboden romance tussen prinses Xanat en een gewone sterveling. Het dronken 
verliefde koppel vlucht samen weg maar wordt gevangen genomen en onthoofd. 
De legende vertelt dat in de grond waar hun bloed sijpelde, een wijnstok van tro- 
pische orchideeën ontsprong. Sindsdien verspreidt de vanilleplant hun liefde. 
Een feeëriek verhaal over een verboden passie die perfect aansluit bij de Viola. 
De combinatie van 8 verschillende botanicals maakt het plaatje compleet. Ge-
weldig in zijn eenvoud zorgt de Viola meteen voor de juiste sfeer. 

Ingrediënten: jeneverbes, kardamom, koriander zaden, angelica, vanil-
le, limoen, sinaasappel, zoethout & iriswortel 

Ubrundi Rum is een blend van exotische spices met de fijnste Caribische rums. Deze 
rum geeft je de echte "full-flavour". Karaktervol en toch subtiel, Ubrundi balanceert de 
Caribische koppige storm op zee en rustieke parelwitte stranden. De subtiele aroma’s 
van kaneel, nootmuskaat, vanille en kardemom verwennen je smaakpapillen vanaf 
de eerste slok. Gerijpt in eikenhouten vaten geeft zijn signature ending een lange en 
zachte afdronk. Puur, met een ijsblokje of in je favoriete cocktail. Enjoy Ubrundi as you 
prefer! He will serve you right. 

Botanicals: kaneel, nootmuskaat, kardemom en vanille 

UBRUNDI SPICED RUM:



COMBI INTERVIEW MET DE TWEE CO-FOUNDERS

VAN WAAR KOMT HET IDEE VOOR MYOS?

Michel Cobbaert: "Twee jaar geleden kreeg ik de kans om Copperhead Gin te  lanceren. Ik was verantwoordeli-
jk voor de volledige uitbouw van het merk. Twee jaar later stond Copperhead er als een van de meest erk-
ende premium Spirits, actief in 14 landen en met een sterke fan base. Ik kom uit een nest van zelfstandigen 
en droomde al lang om zelf iets uit de grond te stampen. Ik dacht toen niet meteen aan de drankindustrie 
omwille van de zeer competitieve markt en de enorme concurrentie die  bijna moordend is. Een half jaar 
geleden kwam Wout echter bij mij en kwamen we tot het innovatieve idee om een online tool te ontwik-
kelen voor je eigen fles te creëren. "

Wout Steenacker: "Vandaag de dag is een warenhuisrek met meer dan 50 verschillende merken Gin geen 
uitzondering. Elke week komt er wel 1 of 2 nieuwe op de markt. Maar waarom kies je voor  een bepaalde fles? 
Omdat je een lekkere gin wil, in een mooie fles. Het merk maakt weinig uit, zolang je kwaliteit krijgt en het 
merk aantrekkelijk is. Met MYOS willen we hierin het verschil maken. Wij zorgen voor de kwalitatieve pre-
mium spirits maar laten je vrij om je eigen merk te creëren. Heeft jouw bedrijf al een sterk merk of een tof 
verhaal? Dan helpen wij dat overbrengen via een in het oog springende fles. Ook bij particulieren merken we 
dat er zeer veel interesse is. Niets zo origineel als een gepersonaliseerde fles Gin als cadeau. Zeg nu zelf, wie 
vindt het niet tof om zijn eigen naam op een fles te zien?"

WAAROM IS MYOS INNOVATIEF?

"Onze filosofie start echter bij de inhoud van een fles. De kwaliteit van onze gepersonaliseerde flessen is un-
iek. Je kan nog zo een mooie of originele fles maken als de inhoud niet lekker is waarom doe je het dan? 

Al onze dranken gaan door een zeer strikt ontwikkelingsproces. We werken samen met enkele van de meest 
ervaren en gemotiveerde stokers. We betrekken ook de eindconsument. Via blind tastings peilen we naar hun 
reactie op onze dranken. Een panel dat bestaat uit echte guru’s maar ook uit casual G&T lovers,  beoordel-
en elke drank. Ze vergelijken zonder het te weten onze dranken met enkele van de meest erkende premium 
spirits. 

We kijken er strikt op toe dat onze recepten vlot mee kunnen met deze erkende merken en streven er zelfs 
naar om het nóg beter te doen. Dat in combinatie  met originele flessen en we hebben een prachtig product 
waar we trots op zijn!"

WAT IS ER UNIEK AAN JULLIE?

Wout: Aan ons zelf niet zo veel (lacht). Waar wij, volgens, mij het verschil in maken is de combinatie van ons 
twee. We zijn sterk complementair. Michel is zeer doortastend en kan zich focussen op de kleinste details en 
is maar tevreden als alles goed is. Ik denk rapper aan de grote lijnen, ik denk meer in cijfers en structuren. 
Michel is de artiest. Ik zorg voor het doek en de verf.

Michel: Beiden kunnen we echter gigantisch genieten van een perfect serve en zijn we heel gemotiveerd om 
zelf iets op te bouwen. Dit zal niet zonder hindernissen verlopen, maar op moeilijkere momenten denken we 
hetzelfde en verschijnt er een grote glimlach en krijgen we net extra energie om door te zetten. En die mo-
menten overwinnen is waarom we het doen.



CO-FOUNDERS

Michel Cobbaert Wout Steenacker

Woonplaats: Drongen
Leeftijd: 25

Studies: TEW (Ugent)

Favoriete Cocktail: Silver Gin Fizz
Favoriete Spirit: Gin

TGIF: Gin Tonic
Favoriete Bar: Jiggers

Woonplaats: St-Martens-Latem
Leeftijd: 24

Studies: HIR (Ugent)

Favoriete Cocktail: Dark ‘n’ Stormy
Favoriete Spirit: Rum
TGIF: Vermouth Tonic

Favoriete Bar: Pharmacy

CREATE YOUR CUSTOM BRANDED SPIRIT 

FIND US ON:

ONLINE CREATOR TOOL
www.makeyourownspirit.com
CUSTOM PROPOSAL 
hello@makeyourownspirit.com


