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קטלוג מוצרים



נעים להכיר, ככה הכל התחיל
את ההרפתקה שלנו התחלנו, אחרי שעלינו ארצה בשנת 2003, עם מה שהיכרנו 

ויין,  בירה  הכנת  שלו,  העיקרי  התחביב  את  הפך  המשפחה,  אבי  דני,  בעבר. 

לעסק קטן; מבשלה ביתית שנקראה "היינן", שמוכרת יותר כיום בשם "אקדמיית 

בישול הבירה של באסטר'ס". אבא דני הפך את המוסך של הבית שלנו לחנות 

ולמרכז סדנאות לייצור בירה. במשך שנים ראינו את תעשיית הבירה בישראל 

גדלה והרגשנו גאים להיות חלק ממנה. כאשר מת'יו, הבן הצעיר במשפחה, סיים 

את השירות הצבאי - הוא בחר לעבוד עם אבא כדי להרחיב את העסק, ולהפוך 

אותו לחברה לייצור משקאות אלכוהוליים. בחרנו מיקום מעולה, במרכז עמק 

האלה היפה, והקמנו את "באסטר'ס משקאות".  

למה דווקא "באסטר'ס", אתם שואלים? באסטר הוא כלב הגולדן רטריבר שלנו!

ב- 2013 התחלנו ב- "באסטר'ס" לייצר מגוון סוגי סיידר תפוחים אלכוהולי. 

ב- 2014 פתחנו מרכז מבקרים במפעל, והוספנו לקו המוצרים שלנו גם לימונדה 

אלכוהולית. ב- 2015 בנינו בעצמנו מזקקה, פתחנו קו של משקאות מזוקקים, 

Pioneer Spirits, אלכוהול משובח ברוח חלוצית. העסק גדל ואיתו הדרישות, 

והבנו שחסר לנו משקה אהוב אחד כדי להשלים את קו המוצרים שלנו. ב- 2017 

התרחבנו עוד והתחלנו לייצר גם בירות. 

הצטרפו אלינו למסע המשפחתי!

“Life is short, pursue your dreams; don’t be afraid to take a risk;
live and love. To live by these three things will ensure an adventure 
of a lifetime. Our family’s adventure has taken us from a beach 
house in California to a 50 acre cotton field in Tennessee and to an 
incredible life in the hills of Jerusalem.”

Denny Neilson - Founder of Buster’s Beverage Co.
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נפח אלכוהול: 5%
תכולה / יח' בקרטון: 330 מ"ל / 24 יח'

חביות: 20.5 ליטר
משקה מרענן מלימונים טריים, ללא דגנים, איזון 
מדויק בין חמוץ למתוק. הלימונדה שלנו גורמת 

לכם להרגיש שאתם על חוף הים. 

נפח אלכוהול: 5%
תכולה / יח' בקרטון: 330 מ"ל / 24 יח'

חביות: 20.5 ליטר
ומיץ  טריים  מלימונים  חמוציות  לימונדת 
חמוציות טבעי לחלוטין! אחת ההברקות שלנו, 

פשוט מושלם.
כן, אנחנו צנועים, וממליצים לכם לא לפספס 

את העונג הזה.

לימונדה קלאסית של באסטר'ס
Buster’s Classic Lemonade

לימונדת חמוציות של באסטר'ס  
Buster’s Cranberry Lemonade

המוצרים 

כשרים לפסח 

בד״ץ בית
יוסף



נפח אלכוהול: 4.8%
תכולה / יח' בקרטון: 330 מ"ל / 24 יח'

חביות: 20.5 ליטר
סיידר תפוחים מתקתק ופירותי, 

ללא תוספת סוכר וללא דגנים! 
מושלם לשתייה עם מאכלים בטעמים מורכבים: 

פיצה, פסטות, מוקפץ ותבשילים.

סיידר מתוק של באסטר'ס 
Buster’s Sweet Cider

נפח אלכוהול: 6.7%
תכולה / יח' בקרטון: 330 מ"ל / 24 יח'

חביות: 20.5 ליטר
סיידר מסורתי בסגנון אנגלי, חזק, יבש וחמצמץ, 

ללא תוספת סוכר וללא דגנים! 
מומלץ לשתות הרבה ממנו עם גבינות, בשר, 

דגים או סלטים.

סיידר יבש של באסטר'ס 
Buster’s Dry Cider

נפח אלכוהול: 4.8%
תכולה / יח' בקרטון: 330 מ"ל / 24 יח'

חביות: 20.5 ליטר
סיידר תפוחים עדין שמתובל בדבש, 

קינמון וציפורן. 
אחלה משקה לשעות הבוקר או לקינוח. 

ממש כמו לשתות פאי תפוחים, 
ללא דגנים וללא תוספת סוכר!

סיידר מתובל של באסטר'ס 
Buster’s Spiced Cider

המוצרים 

כשרים לפסח 

בד״ץ בית
יוסף



ערק של פיוניר ספיריטס 
Pioneer Spirits Arak

נפח אלכוהול: 45%
תכולה / יח' בקרטון: 700 מ"ל / 6 יח'

זמן יישון: לא מיושן
ותהליכי  הגלם  חומרי  איכות  על  דגש  כששמים 
עממי  משקה  גם  להפוך  ניתן  קפדניים,  הכנה 
בטעם  ומלא  חזק  חלק,  ערק  הכלל.  מן  ליוצא 

האניס המוכר.

רום מתובל של פיוניר ספיריטס 
Pioneer Spirits Spiced Rum

נפח אלכוהול: 38%
תכולה / יח' בקרטון: 700 מ"ל / 6 יח'

זמן יישון: חצי שנה
תיאור מוצר: טעם מורכב, עמוק ומעניין 

ובעל סיומת רכה ומתמשכת. 
מיוצר עם סילאן ותבלינים מקומיים.

המוצרים 

כשרים לפסח 

בד״ץ בית
יוסף
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חפשו אותנו:

buster's beverages או בפייסבוק www.busters.co.il

מכיל אלכוהול100% טבעי

טריתוצרת הארץ


