
	 	 	 										 	

	

Biologische duinlikeur van topchef Syrco Bakker 
gelanceerd in Nederland en België 

  

 
 
Amsterdam/Antwerpen, maandag 2 mei 2016 – Hierbas de las Dunas, een nieuwe unieke 
smaakvolle likeur gemaakt van verse en biologische duinkruiden (ja u leest het goed 
DUINkruiden) is maandag 2 mei officieel gelanceerd in Nederland en België. Een mooie 
start van het zonnige seizoen!  
 
Hierbas de las Dunas is vanaf nu verkrijgbaar in tientallen winkels en webwinkels en 
binnenkort in de eigen webshop http://www.hierbasdelasdunas.com voor een 
adviesprijs van € 27,50 (50cl) per fles.   
  
Van rucola tot duindoornbes 
Creator van Hierbas de las Dunas is de 31-jarige topchef Syrco Bakker, chef van Pure-C * 
Cadzand (onderdeel van de Sergio Herman Group) en oprichter van de stichting Inspired 
Events waarmee hij de foodregio Zeeuws-Vlaanderen promoot. Hij liet zich voor Hierbas de 
las Dunas inspireren op het Spaanse eiland Ibiza waar de traditionele Hierbas door de 
Spanjaarden zelf wordt gemaakt naar een geheim familierecept. Eenmaal terug in 
Nederland ontwikkelde hij een eigen recept voor een 100% biologische likeur met een 
persoonlijk signatuur en unieke smaak. Smaakbeleving, zoals alleen een chef met fijnzinnige 
sensoren deze kan overbrengen. 
  
 



	 	 	 										 	

	

 
© HDLD Duinkruiden uit Hierbas de las Dunas 

 
De kunst van de smaak 
Hierbas de las Dunas is een exclusieve kruidenlikeur onttrokken aan 18 vèrse biologische en 
wilde kruiden uit duinen aan de Noordzee zoals duindoornbes, zeevenkel, wilde rucola, 
rozenbottel en vlierbloesem. Maar liefst 54 bereidingen komen er aan te pas om Hierbas de 
las Dunas tot leven te brengen met natuurlijke toevoegingen zoals biologische 
graanalcohol, biologische rietsuiker en gevitaliseerd water. Hierbas de las Dunas is 
uitermate geschikt als aperitief, digestief of mix. Maar met de zomer voor de boeg zijn met 
name de cocktailvarianten favoriet! In dit kader maakten internationale beroemde 
topbartenders exclusief voor Hierbas de las Dunas  persoonlijke cocktailrecepten te vinden 
op www.hierbasdelasdunas.com. 
  
120 beats per minute 
Deze zomer maakt Hierbas de las Dunas met een bar en mobiele etalage een tour langs 
menig food- en muziekevenement in Nederland en België, zoals Summerfest in Cadzand en 
Extrema Outdoor Belgium. Dit is onderdeel van de campagne "Hierbas de las Dunas life on 
120 beats per minute". Speciaal hiervoor is een track gecomponeerd op 120bpm (het ritme 
dat het meest resoneert met de menselijke hartslag) en een korte video gemaakt die tijdens 
de kick-off op 2 mei wordt vertoond. 
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Noot voor redactie: 
Vragen? Mail tamara@awarenessengineers.com of bel +31(0)652 053115.  
Zie  hier de beeldbank van Hierbas de las Dunas:  
https://www.dropbox.com/sh/x3ivirfchiqckwa/AACajhv8DBYRagA-GYUBwkMwa?dl=0 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Hierbas de las Dunas? Als eerste kunnen 
bestellen via de webshop? Meld je dan hier aan: https://hierbasdelasdunas.com/#contact  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	 										 	

	

 
Bij lage: 
 
Classic Cocktails: 
1 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/frozen-hierbas-magherita/ 
2 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/hierbas-de-las-dunas-tonic/ 
3 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/hierbas-de-las-dunas-royal/ 
4 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/hierbas-de-las-dunas-sour/ 
 
Premium Cocktails (svp de naam van de bartender vermelden in de publicatie, de namen staan 
onder de cocktailnaam): 
1 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/iron-henry/ 
2 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/appeltje/ 
3 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/the-fish/ 
4 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/pure-tea/ 
5 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/espuma/ 
6 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/holy-mary/ 
7 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/actually-drinkable/ 
8 https://hierbasdelasdunas.com/cocktails/pina-en-las-dunas/ 

 

     
 
    


