
HORECA
KATALOOG

     2022

EST .  20 1 5



KES ME OLEME JA
MIKS MEIE?

MULL° toodab omatehases Tallinnas Nõmmel populaarseid Eesti
jooke aastast 2015. Oleme tuntud selle poolest, et meie joogid on

päriselt maitsevad, nii autentsed ja ausad kui vähegi võimalik ning
valmistatud peamiselt Eesti toorainest. Oleme juhtiv kääritatud

jookide tootja. Meie joogid on saadaval kõigis Eesti kauplustes ja väga
laialdaselt HoReCas.

Edasimüüjate hinnangul oleme kõige
kiirema teeninduse ja meeldivama
suhtumisega käsitööjoogi ettevõte.

Tunneme selle üle suurt uhkust!

Meie jooke Eestis leidub umbes 190
HoReCa kohas üle Eesti. 

2021a valmistasime kokku 270000
pudelit/purki jooki meie tehases. 200000

meie enda jooke ja 70000tk villisime teistele
tootjatele.

Igas päevas ostetakse keskmiselt 548
pudelit/purki meie MULL° ja PIKERO

jooke.

Nii nagu paljudel inimestel on oma kiiks, on
kiiks ka osadel ettevõtetel. Me toetame ja
usume siiralt naiste ettevõtmistesse!  Sest,

naised on ägedad! Nad on tegijad! Tegelt ka.
Ausõna ja ilma igasuguse naljata.

Seetõttu oleme toetanud Naiste Kickpoksi
Akadeemia pidustusi, Eesti Sekretäride
Aastakonverentsi, Kohin Communityt

(empowering events for WOMEN), jooke
saatnud erinevatele moe- ja disainibrändide

üritustele. Oleme peatoetaja TV3 ja BUDUAAR
korraldataval “Võida unistuste pulmapidu".

Lisaks, oleme toetanud juuksureid nii Eestis kui
ka Soomes.

https://buduaar.tv3.ee/pulmauudised/sinu-voimalus-voida-20-000-e-vaart-unistuste-pulmad/


MULL° NULL
Alkoholivaba MULL° NULL on poolkuiv mõnusalt kihisev jook uhkes

šampanjapudelis, mis on enesekindla täiskasvanu eelistatuim valik
Eestis. Pidude hitt, keemiavaba, väga maitsev ja ülimalt stiilne jook, kus

maitsed on omavahel põimunud täiuslikku tasakaalu. Valmistatud
Eesti rabavast rabarberist, päris Eesti õuntest, maasikatest, vaarikast

ja mustikatest. Ei ole lisatud säilitus-, lõhna- ega maitseaineid.
 

UUS! MULL° NULL alkoholivaba Barbara 75cl
PREMIUM ORGANIC, rabarberi 

 
Meie esimene ametlik mahetoode! Valmistatud

puhastest ja sertifitseeritud mahedatest toorainetest.
Totaalselt keemiavaba jook! Rohkest rabarberimahlast

kuiv alkoholivaba mull uhkes shampanjapudelis.
Ülimalt maitsev ja pidulik mull, kus maitse on

suurepärases tasakaalus. Sobib seltskondadele ja
HoReCa üritusteks. 

HIND: 4,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk. 

MULL° NULL alkoholivaba Barbara
75cl, rabarberi 

 
Rohkest rabarberimahlast poolkuiv Eesti alkoholivaba

jook uhkes shampanjapudelis. Keemiavaba 100%!
Ülimalt maitsev ja kelmika rabarberi-roosa värvusega

mull, kus maitse on suurepärases tasakaalus. Sobib
seltskondadele ja HoReCa üritusteks.  

HIND: 4,00+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk.  

MULL° NULL alkoholivaba Rosé 75cl, maasika ja
rabarberi

 

MULL° NULL alkoholivaba Rose maasikate ja
rabarberiga. Poolkuiv alkoholivaba mõnusa mulliga jook

ilusas shampanjapudelis. Kihisev  jook sisaldab 50%
vitamiinirikast puhast mahla. Totaalselt keemiavaba!

Valmistatud Eesti õuntest, Eesti maasikatest ja Eesti heast
rabarberist. Sobib seltskondadele ja HoReCa üritusteks. 

HIND: 4,00+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk. 

MULL° NULL alkoholivaba Blush 75cl, vaarika
ja mustika 

 
Alkoholivaba jook vaarikate ja mustikatega. Poolkuiv

alkoholivaba mõnusa mulliga jook uhkes
shampanjapudelis. Kihisev sisaldab 55% vitamiinirikast
puhast mahla. Totaalselt keemiavaba! Valmistatud Eesti

õuntest, Eesti vaarikatest ja Eesti mustikatest.
Marjarohke ja värskendav. Sobib seltskondadele ja

HoReCa üritusteks. 

HIND: 4,00+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk. 

Tellimused saata order@mulldrinks.com või helista +37256983270
Min tellimus on 1 täiskast ükskõik millist jooki.



HIND: 1,99+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

SIIDRID
Parimad siidriõunad aga on tegelikult pisikesed hapud jändrikud,
mis söögiõunteks ei kõlba. Ja selliseid õunu on õnneks Eestis palju

puude all vedelemas novembri alguseks. MULL° siidrid on
keemiavabad ja minimaalse jääksuhkru sisaldusega. Kõik siidrid on

valminud kindlate käte all meie omatehases Nõmmel. Võta terve
meeskond kaasa ja tule meile külla! 

HIND: 1,90+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

Päris Eesti siider, päris Eesti õuntest, 100% mahlast. Karge,
rikkalik, kergelt mõrkjas ja mõnusalt puuviljane. Kauni

helekollase värviga, keskmise mulliga ja meeldivalt hapukas.
Vegan. Valmistatud viiest Eesti tüüpiliselt sügisõuna sordist.

Sobib kõigile HoReCa klientidele.
 

MULL° KUIV siider, alk 5,5% 
 

MULL° POOLKUIV siider, alk 5,5%
 

Tugeva iseloomuga, rikkalik, natukene mõrkjas ja mõnusalt
puuviljane.

Kauni kollase värviga, keskmise mulliga ja meeldivalt
hapukas. Vegan. Valmistatud viiest Eesti tüüpilise sügisõuna

sordist. Meie bestseller siider. 

HIND: 1,90+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

Kergelt oranzika/punaka varjundiga ja äratuntava
maasikaaroomiga ülimõnus poolkuiv jook. Selles siidris on

osavalt õnnestunud õunte hapukust tasakaalustada
maasikate magususega. Ei ole hapu, ega ka magus ning on
valmistatud Eesti sügisõuntest ja Lõuna Eestis kasvanud

maasikatest. Vegan. 

MULL° POOLKUIV siider maasikaga, alk 5,5%
 

MULL° ALKOHOLIVABA siider, alk 0%
 

Eesti esimene alkoholivaba käsitöösiider päris Eesti
õuntest, 100% päris mahla sees. Valmistatud keerulisel

meetodil, kus kõigepealt saab valmis tavaline siider ning siis
väljaaurutusmeetodiga “hirmutame siidrist välja” alkoholi.
Kerge ja mõnus poolkuiv jook, mis maitseb sarnaselt meie
teiste siidritega suurepäraselt. Vegan. Valmistatud 4 Eesti

sügisõuna sordist. 

HIND: 1,70+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

 

MULL° ALKOHOLIVABA siider rabarberiga, alk 0%
 

Alkoholivaba käsitöösiider. Päris Eesti õuntest, 100%
päris mahla sees. Kerge ja mõnus poolkuiv jook, mis

maitseb sarnaselt meie teiste siidritega väga hästi.
Värskuse teravdamiseks lisasime 14% värsket

rabarberimahla. Vegan. 

HIND: 1,70+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

Tellimused saata order@mulldrinks.com või helista +37256983270
Min tellimus on 1 täiskast ükskõik millist jooki.



SIIDRID

MULL° KUIV siider 0,75l, alk 5,5% 
 

Kuiv õunasiider on puhta ja karge maitsega, valmistatud
hoolikalt valitud ja kokkusobitatud traditsioonilistest

Eesti sügisõuntest. Kauni helekollase värviga, keskmise
mulliga ja meeldivalt hapukas. Veganjook. Suunatud

seltskondadele ja HoReCas üritustele. 

HIND: 4,99+km
Min. tellimus 1 täiskast = 8tk. 

MULL° POOLKUIV siider musta sõstraga 0,75l, alk 5,0% 
 

Poolkuiv siider musta sõstraga on valminud ülistamaks
Eesti õuna ja musta sõstart, mida on kutsutud ka

põhjamaa viinamarjaks. Tulemuseks on õrna mulli ning
elegantse sõstraarmoomiga mahe ning kerge jook. Sobib
kõigile, kes hindavad värske maitsega mulliga jooki, kus

selgelt tunda Eesti õunte karge maitse ning vürtsika
musta sõstra kelmikad toonid. Suunatud seltskondadele

ja HoReCas üritustele.  

HIND: 4,99+km
Min. tellimus 1 täiskast = 8tk. 

MULL° VOODOO siider, alk 9,9% LIMITED EDITION
 

Ehtsates Jamaica rummivaatides laagerdunud kuiv
Eesti siider. Valmistatud puhastest Eestimaa õuntest.

Ta on ajatu ja maagiat täis. Joo seda ja hullud asjad
hakkavad juhtuma. Suunatud seltskondadele ja

HoReCas üritustele.  

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

MULL° POOLKUIV siider purgis, alk 5,5%
 

MULL° KUIV siider purgis, alk 5,5%
 

MULL° ALKOHOLIVABA siider purgis, alk 0% 
 

HIND: 8,90+km
Min. tellimus 1 täiskast = 4tk. 

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

HIND: 1,20+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

Päris Eesti siider, päris Eesti õuntest, 100% mahlast. Karge,
rikkalik, kergelt mõrkjas ja mõnusalt puuviljane. Kauni

helekollase värviga, keskmise mulliga ja meeldivalt
hapukas. Vegan. Valmistatud viiest Eesti tüüpiliselt

sügisõuna sordist. Sobib kõigile HoReCa klientidele.
Klassikaline kuiv siider, kuid nüüd uues kuues ja purgis! 

 

Tugeva iseloomuga, rikkalik, natukene mõrkjas ja
mõnusalt puuviljane.

Kauni kollase värviga, keskmise mulliga ja meeldivalt
hapukas. Vegan. Valmistatud viiest Eesti tüüpilise

sügisõuna sordist. Meie bestseller siider. 

Eesti esimene alkoholivaba käsitöösiider päris Eesti õuntest,
100% päris mahla sees. Valmistatud keerulisel meetodil, kus

kõigepealt saab valmis tavaline siider ning siis
väljaaurutusmeetodiga “hirmutame siidrist välja” alkoholi.
Kerge ja mõnus poolkuiv jook, mis maitseb sarnaselt meie
teiste siidritega suurepäraselt. Vegan. Valmistatud 4 Eesti

sügisõuna sordist. 

Tellimused saata order@mulldrinks.com või helista +37256983270
Min tellimus on 1 täiskast ükskõik millist jooki.



PIKERO
Täiesti uus toode MULL° poolt. Värske, suvine ja mis peamine, 

 maitseb päriselt hästi! Oleme välja tulnud nelja uue maitsega, mis on
valminud hoola käe all meie armsas tehases ning  vastab kõikidele teie

ootustele! Võta ühendust ja toome teile prooviks :)

UUS! PIKERO Rhubarb Spritz, alk 5,5%

 

UUS! PIKERO Mimosa Flirt, alk 5,5%
 

UUS! PIKERO Limoncello Italiano, alk
4,9%

 

UUS! PIKERO Sangrello Spritz, alk 4,9%
 

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

HIND: 1,50+km
Min. tellimus 1 täiskast = 24tk. 

Hola, amigos! Sangrello Spritz on meie tõlgendus
hispaaniapärasest punase veini kokteilist, kus eestipärane

mustasõstravein ja Maarjamaa metsmarjad kohtuvad
päikeselise apelsinimahlaga. #Pikero

Vallatu mulliga Mimosa Flirt on kui värskendav sõõm päikeselist
Kreekat. Kelmikas kokteilis saavad kokku meie enda valmistatud

rabarberivein ning troopiline apelsinimahl, et üheskoos Sulle
mahlakaid elamusi pakkuda! #Pikero

Energiast pakatav Rhubarb Spritz on kummardus meie
aedade kuningannale – rabarberile. Kergelt kihisev

maitserohke kooslus on oodatud külaline mistahes sündmuste
tähistamiseks. #Pikero

Saagem tuttavaks kodumaa ja Lõuna-Itaalia kuumima koosluse,
Limoncello Italianoga! Kullakarva kokteilis on Sind tervitamas
särtsaka sidruni, värske mündi ja traditsioonilise Limoncello

eksootiline mekk. #Pikero

Tellimused saata order@mulldrinks.com või helista +37256983270
Min tellimus on 1 täiskast ükskõik millist jooki.



MUUD TOOTED

WINE BY MULL° RABARBER vein, alk 10%
 

Laste pidujook MERERÖÖVLI AARE
750ml

 

Laste pidujook ÜKSSARVIKU UNISTUS
750ml

 

Meie eesmärk on valmistada naturaalseid keemiavabasid jooke, mis
inimestele päriselt maitsevad. Aastal 2020 tundus loogiline kääritada

väga maitsev, Eesti viljadest vein (tähelepanu, tegemist on alkoholiga). Nii
sündis WINE BY MULL° veiniseeria ja meie esimene toode – rabarberi

vein.

HIND: 5,90+km
Min. tellimus 1 täiskast = 8tk. 

HIND: 3,60+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk. 

HIND: 3,60+km
Min. tellimus 1 täiskast = 12tk. 

Puhas, marjarikas ja kergelt gaseeritud mahl, ilma e-aineteta. Ei ole
lisatud säilitus-, lõhna- ega maitseaineid. Toote maitsestamisel

kasutatud rafineerimata roosuhkrut. Vegan. 

Puhas marjarikas ja kergelt gaseeritud mahl, ilma e-aineteta. Ei ole
lisatud säilitus-, lõhna- ega maitseaineid. Toote maitsestamisel

kasutatud rafineerimata roosuhkrut. Vegan. 

Tellimused saata order@mulldrinks.com või helista +37256983270
Min tellimus on 1 täiskast ükskõik millist jooki.



VAHUVEINID

MULL° roosa rabarberi vahuvein, alk 10%
 

MULL° valge rabarberi vahuvein, alk 11%
 

MULL° vaarika vahuvein SKANDAALNE
VAARIKAS, alk 11,0%

 

MULL° maasika vahuvein FRESCA, alk 6,0%
 

NB! Kõiki MULL° vahuveine müüb ja turustab Eestis Balmerk Estonia
OÜ (Dunker Grupp). Vahuveinide tellimiseks või info saamiseks tuleb

kirjutada mirja.meister@balmerk.ee

Maasika vahuvein FRESCA on värske ja maasikane
Eesti vahuvein, mis on valmistatud meie veinivabrikus
Tallinnas, Nõmmel. Seda vahuveini kirjeldavad sõnad

nagu poolmagus, keemiavaba, päike, naised,
veganfriendly.

Kroonika vahuvein MULL° skandaalne vaarikas on vaarika
rabarberi (pool)kuiv vahuvein, mis on valminud MULL° drinks
ja Kroonika koostöös. Valmistamisel pole kasutatud kunstlikke
lõhna-, maitse- ega värvaineid. Kümme sommeljeed kümnest

on seda vahuveini hinnanud täispunktidega 

Valgetest rabarberberitest valmistatud värske, siidine,
pehme ja heas tasakaalus vahuvein. Ahh mis me pudrutame

siin, see on megahea vahuvein, ilmselt Eesti parim.
Valmistamisel pole kasutatud kunstlikke lõhna- ega

värvaineid. Sisaldab sulfiteid. Jook, mis murrab arusaamist
sellest, mis on maitsev ja elegantne.

Roosast rabarberist valmistatud värske ja heas
tasakaalus vahuvein. Valmistamisel pole kasutatud

kunstlikke lõhna- ega värvaineid. Sisaldab sulfiteid. Jook,
mis murrab arusaamist sellest, mis on maitsev ja

elegantne.
Uhkusega toodetud Eestis. Totaalne müügihitt.

UUS! MULL° roosa rabarberi vahuvein purgis, alk 10%

UUS! MULL° valge rabarberi vahuvein purgis, alk 11%

Nii nagu vahuvein suures pudelis, nii ka purgis! Roosast rabarberist valmistatud
värske ja heas tasakaalus vahuvein. Valmistamisel pole kasutatud kunstlikke
lõhna- ega värvaineid. Sisaldab sulfiteid. Jook, mis murrab arusaamist sellest,

mis on maitsev ja elegantne.
Uhkusega toodetud Eestis. Totaalne müügihitt.

 

Valge rabarberi vahuvein nüüd purgis! Valgetest rabarberberitest valmistatud
värske, siidine, pehme ja heas tasakaalus vahuvein. Ahh mis me pudrutame siin,

see on megahea vahuvein, ilmselt Eesti parim. Valmistamisel pole kasutatud
kunstlikke lõhna- ega värvaineid. Sisaldab sulfiteid. Jook, mis murrab

arusaamist sellest, mis on maitsev ja elegantne. Uhkusega toodetud Eestis. 
 

https://mulldrinks.com/
https://kroonika.delfi.ee/

