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NU VERKRIJGBAAR:
TWEE SOORTEN DIE ER AL VEEL EERDER HADDEN MOETEN ZIJN! 
CLOUDY ORANGE EN CLOUDY LEMON HEERLIJKE VERFRISSENDE 
LIMONADES, GEMAAKT VAN HET SAPPIGSTE FRUIT.

BIONADE WORDT BIOLOGISCH GEPRODUCEERD, VOLGENS DE METHODE 
VAN HET BROUWEN, MAAR DAN WEL ALCOHOLVRIJ. DIT ZORGT 
ERVOOR DAT BIONADE GLUTENVRIJ, CALORIEARM, LAAG IN SUIKER 
EN LICHT BRUISEND IS.

B i o l o g i s c
h

BIONADE
12x33cl € 9,51
CLOUDY LEMON art.nr.  324009
CLOUDY ORANGE art.nr.  324008

www.2food.nl

B
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l o g i s c h

NIEUW!

Betekenis kleurenbalken op de pagina’s : = Advertenties leveranciers = Advertenties van onze merken = Over ons bedrijf

Tsantali 
imiglykos 
Vertrouwde kwaliteit, nieuw eti ket!

Lichtzoete, rode wijn uit Griekenland. 
Heerlijk om zo te drinken of bij bijvoor-
beeld pasta-, groente- of vleesgerechten.

Geen 18, geen alcohol.

0,75 liter, arti kelnummer 780359

Van € 3,60 nu € 3,35
Doosinhoud: 6 fl essen

JUNI ACTIE

Lichtzoete, rode wijn uit Griekenland.
Heerlijk om zo te drinken of bijvoorbeeld
bij pasta-, groente- of vleesgerechten.
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MIX
IT  UP ,
MIX 
IT  UP !

MIX
IT  UP ,
MIX 
IT  UP !
#DOWHATMOVESYOU

BACARDI, ITS  TRADE DRESS AND THE BAT DEVICE ARE TRADEMARKS OF BACARDI & COMPANY LIMITED.

Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE - 10%

FRUCTUS 
APPELSAP 
6x1,00 liter    art.nr 309051   
 

FRUCTUS 
SINAASAPPELSAP
6x1,00 liter    art.nr 312042   
 

emballage: € 2,40 per soort

BACARDI CARTA BLANCA
1,00 liter    art.nr 112001     
0,70 liter    art.nr 112002     
doosinhoud: 6 flessen per soort
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JUNI ACTIE
Geen 18, geen alcohol.

ROCKETSHOT
art.nr 117012    
ROCKETSHOT SOUR
art.nr 117003   
doosinhoud: 6 flessen per soort 
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Bombay Sapphire and its trade dress are trademarks

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

LIMITED EDITION
ENGLISH ESTATE

A light, refreshing, summer inspired gin 
from Bombay Sapphire

Bombay Sapphire English Estate is 
infused with a blend of Pennyroyal 
mint, rosehip and toasted hazelnut 

botanicals, inspired by our home in the 
english countryside.

NEW

9802187 Advertentie Bombay English Estate_deMonnik_Jill__190mmx136mm_v04.indd   1 11/04/2019   17:04

BOOMSMA VAT GERIJPTE GENEVERS
 
Luxe en rijk, de nieuwe uitstraling van Boomsma’s Echte oude Genevers! 
Standaard in een elegante  geschenkverpakking die zeker zal opvallen. 
Een aanwinst voor uw schap!
 
De vatgerijpte genevers zijn 
verkrijgbaar in drie varianten:

1 jaar op bourbon vaten van 
Amerikaans eiken
0,70 liter  art.nr 101193  € 9,66 

3 jaar op portvaten van Europees 
eiken
0,70 liter  art.nr 101192  € 11,99
 
5 jaar op bourbon vaten 
van Amerikaans eiken 
0,70 liter  art.nr101196  € 14,00

Doosinhoud: 6 flessen per doos

Geen 18, geen alcohol

BOMBAY SAPPHIRE ENGLISH ESTATE GIN
0,70 liter    art.nr 111008     
doosinhoud: 6 flessen. (excl.glas)
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Schenk er een scheutje
bruiswater bij en garneer

met een schijfje sinaasappel

IN 3 STAPPEN IN 3 STAPPEN SNEL & SIMPELSNEL & SIMPEL 

Vul een 
wijnglas met ijs

  
 

 

Voeg er gelijke delen  
Prosecco en Aperol 

aan toe

321

€0,50 
KORTING 

 

Aperol 70cl     Art.nr. 115003     van €9,23 voor €8,73 

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

OLD PULTENEY’S MERKEVOLUTIE
Old Pulteney, gedistilleerd en gerijpt bij de zee! De prachtige locatie 
aan de kust geeft Old Pulteney een zeer onderscheidend karakter. 
De unieke combinatie van zeelucht en zorgvuldige selectie van de 
vaten uit zich in bijzondere whisky’s met elk hun eigen verhaal. 
Proef het zelf!

12YO
0,70 liter    art.nr 109880    

15YO
0,70 liter    art.nr 109812    

18YO
0,70 liter    art.nr 109920     

HUDDART
0,70 liter    art.nr 109906     
doosinhoud: 6 flessen per soort

JUNI ACTIE
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ACTIE  6+1*/5+1 
*korting wordt verrekend in de prijs

HENKELL TROCKEN
Sparkling Wine Dry 
0,75 liter    art.nr 760002   
 
doosinhoud: 6 flessen

Sparkling Wine Dry Piccolo
0,20 liter    art.nr 760008   
 
doosinhoud: 12 flessen

MIONETTO 
Cuvee Frizzante 
0,20 liter    art.nr 770867   
 
doosinhoud: 12 flessen

Prosecco DOC Frizzante
0,75 liter    art.nr 770853   
 
doosinhoud: 6 flessen

Prosecco DOC Brut
0,20 liter    art.nr 760156   
 
doosinhoud: 12 flessen

0,75 liter    art.nr 760155   
 
doosinhoud: 6 flessen 

Ge
en

 18
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JUNI - € 0,25 

ELPICU
0,70 liter   

Cocos     art.nr 113460   
Curaçao     art.nr 113463   
Passion     art.nr 113461   

Pisang     art.nr 113464   
Raspberry     art.nr 113479   
Sour Redberry art.nr 113474   

Geen 18, geen alcohol.
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BOOMSMA LIKEUREN
 

Rijk, vol, sappig, licht kruidig en iets zoet 
van smaak. De perfecte basis voor een 

fantastische cocktail  maar ook heerlijk 
puur of gekoeld met ijs. Ook lekker in een 
Boomsma Spritz! Meng hiervoor 3 delen 

prosecco met 2 delen Boomsma likeur en 
bruisend mineraalwater (met een smaakje) 
voor een friszoete, verrassende cocktail

0,5 liter € 4,95

Bramen art.nr 113644

Vlierbessen art.nr 113645

Doosinhoud: 6 flessen per doos

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

9801694 - St Germain in Monnik magazine Ad v01.indd   1 23-04-18   16:13

ST. GERMAIN ELDERFLOWER
0,50 liter    art.nr 117386    
0,70 liter    art.nr 117372      
doosinhoud: 6 flessen
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110028 110088 110075

110098

110084
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LONGROW 
PEATED

€26,95
Inhoud: 0.7L

Artikelnr. 109943

BOTTEGA 
LIMONCINO

A BASE DI GRAPPA
ACTIEPRIJS €7,93

Inhoud: 0.5L
Artikelnr. 117123

Reguliere prijs €8,41

Geen 18, Geen alcohol Geen 18, Geen alcohol

Monnik Dranken Limoncino Longrow.indd   1 29/04/2019   13:13:50

ACTIE - € 0,48

ACTIEKORTING - e 0,60

Joseph Guy V.S. Cognac 0,7 liter
Art.nr. 108073 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 16,04 • Voor Netto € 15,44

ACTIEKORTING - e 0,50

Glen Mansion 0,7 liter
Art.nr. 109834 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 9,92 • Voor Netto € 9,42

Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

ACTIEKORTING - e 0,80

Joseph Guy V.S.O.P. Cognac 0,7 liter
Art.nr. 108072 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 23,01 • Voor Netto € 22,21

JUNI ACTIE
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Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.
©Martini and the ball and bar logo are trademarks.

MAKE IT YOURSELF

50%50
MARTINI TONIC

#AperitivoTime
Enjoy with friends

9901837 Adv de Monnik summer v02.indd   1 19-04-19   13:20

WEDUWE JOUSTRA 
BEERENBURG

Kwaliteit is wat ons drijft!
1,00 liter    art.nr 114251     
doosinhoud: 6 flessen

NU MET GRATIS DRIJVENDE SLEUTELHANGER

Geen 18, geen alcohol.

MARTINI 
ROSSINI
0,75 liter    art.nr 770870      
BELLINI 
0,75 liter    art.nr 770877      
FIERO
0,75 liter    art.nr 740074     

doosinhoud: 6 flessen per soort

www.weduwejoustra.nl
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Enjoy 
Summer 
with our 
 Heavenly 
Cider.

/mokai.nl

Monnik Mokai 190bx136H.indd   1 23-04-18   11:50

Geen 18, geen alcohol.

MOKAI ELDERFLOWER
0,275 liter    art.nr 770812   
 
doosinhoud: 4x6 flessen

0,75 liter    art.nr 770811   
 
doosinhoud: 6 flessen
 
* korting wordt verrekend in de prijs

ACTIE 6+1/11+1*

Geen 18, geen alcohol.
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ACTIEKORTING - e 0,75

Delaforce Ruby, Tawny 
en White 0,75 ltr

Doosinhoud: 6 flessen
Delaforce Ruby • Art.nr. 730063

Delaforce Tawny • Art.nr. 730033
Delaforce White • Art.nr. 730043
Van € 6,94 • Voor Netto € 6,19

ACTIEKORTING - e 1,20

Sonnema Berenburg Premix Cola blik
Art.nr. 199980 • Tray: 12 blikjes

Van € 13,74 • Voor Netto € 12,54

ACTIEKORTING - e 1,20

Sonnema Berenburg Premix Sinas blik
Art.nr. 199976 • Tray: 12 blikjes

Van € 13,74 • Voor Netto € 12,54

Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

JUNI ACTIE

BOWMORE 12YO
0,70 liter    art.nr 109933   
 
doosinhoud: 6 flessen

JUNI - 10%
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AMARETTO     art.nr 113939   
  

BLUEBERRY     art.nr 113943   
  

CHOCOLATE ORANGE     art.nr 113775   
  

CREME DE BANANES     art.nr 113937   
  

CREME DE CACAO BRUIN     art.nr 113938   
  

CREME DE CAFÉ     art.nr 113158   
  

CREME DE CASSIS     art.nr 113948   
  

CREME DE MENTHE GROEN art.nr 113950   
  

ELDERFLOWER     art.nr 113958   
  

MANGO     art.nr 113942   
  

MELON     art.nr 113947   
  

PASSIONFRUIT     art.nr 113978   
  

PINEAPPLE     art.nr 113957   
  

TRIPLE SEC     art.nr 113944   
  

WATERMELON     art.nr 113238   
  

WILD STRAWBERRY     art.nr 113208   
  

BLUE CURAÇAO  art.nr 113962   
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ACTIEKORTING - e 1,-

Label 5 Scotch Whisky 1 liter
Art.nr. 109047 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 13,17 • Voor Netto € 12,17

ACTIEKORTING - e 0,75

Olifant Jonge 
Graanjenever 1 liter

Art.nr. 100321 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 11,05 • Voor Netto € 10,30

Wenneker 
Oude Proever 1 liter

Art.nr. 101119 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 12,52 • Voor Netto € 11,77

ACTIEKORTING - e 0,75

Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

JUNI ACTIE

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

NOLET’S SILVER GIN FEATURES 
NATURAL BOTANICALS OF

ROSE, PEACH & RASPBERRY.

CRAFTED        

NATURAL BOTANICALS

Adv Nolet's Gin_190x136mm.indd   1 29-4-2019   17:26:07

NOLET SILVER DRY GIN
0,70 liter    art.nr 111033   
doosinhoud: 4 flessen
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ACTIEKORTING - e 0,60

Label 5 Premium Black 0,7 liter
Art.nr. 109296 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 11,78 • Voor Netto € 11,18

ACTIEKORTING - e 0,35

Poliakov Premium Vodka 0,7 liter
Art.nr. 110030 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 8,51 • Voor Netto € 8,16

ACTIEKORTING - e 0,35

Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

Gibson’s London Dry Gin 0,7 liter
Art.nr. 111005 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 9,25 • Voor Netto € 8,90

JUNI ACTIE

Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

EEN VERHAAL APART
KETEL1.NL

KETEL 1 JONGE JENEVER
1,00 liter    art.nr 100211   

KETEL 1 MATUUR
1,00 liter    art.nr 100215    

doosinhoud: 6 flessen per soort
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DA’S EEN
LEKKER
STELLETJE

komt met pilsner & lager

komt met amber & sweeter blond

komt met fris blond & weizen

komt met ale, dubbel en triple

BOLS JONGE JENEVER 
€ 1,00 KORTING
1,00 liter    art.nr 100051   
 

BOLS CORENWYN 2 JAAR
€ 1,00 KORTING
1,00 liter    art.nr 199011   
 

Ge
en
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BOLS ZEER OUDE GENEVER
€ 1,00 KORTING
1,00 liter    art.nr 101031   
 

BOLS CORENWYN 6 JAAR
€ 1,30 KORTING
1,00 liter    art.nr 199008   
 doosinhoud: 6 flessen per soort
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Geen 18, geen alcohol

11 + 1 
Gratis

van   € 3,80 
voor € 3,48

per fles

Doural Branco
Douro, Portugal 
Vol l elegant l tropisch fruit

Art.nr: 783196 l 75 cl 

Doural Tinto 
Douro, Portugal 
Sappig l kersen l bessen

Art.nr: 783202 l 75 cl

IMPORTEUR

monnik magazine.indd   1 15-4-2019   9:48:02

J.P. CHENET 
0,25 liter     

Cabernet Syrah     art.nr 780102   
Colombard-Sauvignon    art.nr 780103   
Medium Sweet     art.nr 780101   

Merlot    art.nr 780105   
Rosé       art.nr 780100  

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE - € 0,10
Geen 18, geen alcohol.
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CAVATINA PROSECCO GOLD MOSCATO 
11+1
0,75 liter    art.nr 760561   
 
doosinhoud: 6 flessen 

CHARMELIEU BRUT 
5% KORTING
0,75 liter    art.nr 760280   
 
doosinhoud: 6 flessen

DON GARCIA SANGRIA - PET-fles 
1,50 liter    art.nr 770344     
doosinhoud: 6 flessen 

DONA DANTAS PORT
0,75 liter    
Ruby     art.nr 730565    
White    art.nr 730566     
doosinhoud: 6 flessen per soort 

RIVANI PROSECCO FRIZZANTE IGT
0,75 liter    art.nr 770885    
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.
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THE WORLD’S BEST READY TO DRINK COCKTAILS!

Ready-to-serve cocktails, vul een glas 
met (crushed-)ijs, schenk de Coppa Cocktail 
direct van uit de fl es, eventueel garneren 
met een stukje fruit en een rietje. Klaar!

Geen 18, geen alcohol

ACTIE - € 0,45

0,70 liter           doosinhoud: 6 flessen per soort

STRAWBERRY DAIQUIRI art.nr 113482
LONG ISLAND      art.nr 113448
COSMOPOLITAN     art.nr 113449
SEX ON THE BEACH     art.nr 113484

MOJITO              art.nr 113447

PIÑA COLADA    art.nr 113486    

AMARULA CREAM 
0,70 liter    art.nr 117168    - € 0,50 
AMARULA CREAM GIFTPACK 
0,70 liter    art.nr 117177    - € 0,50 
AMARULA VANILLA SPICE 
0,70 liter    art.nr 117172    - € 0,50  
doosinhoud: 6 flessen per soort

KRAKEN SPICED RUM 
0,70 liter    art.nr 112101    - € 0,50  
KRAKEN SPICED RUM GIFTPACK 
0,70 liter    art.nr 112109    - € 0,50  
doosinhoud: 6 flessen per soort 

NEW AMSTERDAM VODKA 
JIGGER ON PACK 
0,70 liter    art.nr 110116    - € 0,50  
doosinhoud: 6 flessen 

PALLINI LIMONCELLO 
0,70 liter    art.nr 117176    - € 0,75  
PALLINI LIMONCELLO
IN GIFTPACK 
0,50 liter    art.nr 117120    - € 0,50  
doosinhoud: 6 flessen per soort

JUNI - ACTIEGeen 18, geen alcohol.
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EEN NOZEM WANDBORD 
CADEAU BIJ AANKOOP VAN 

4 NOZEM PRODUCTEN
*MAX. 5 WANDBORDEN PER KLANT, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

  ART.NR.     PRIJS                    
NOZEM OIL LITERFLES      113272        € 10,40
NOZEM OIL 40-PACK        113270        € 23,03
NOZEM OIL 10-PACK         113275        € 6,75

Geen 18, geen alcohol.
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Bolla 883 Pinot Grigio DOC                                    
Art.nr: 780422 | 75 cl | Van €  6,00 voor € 5,50        

Bolla 883 Soave Classico DOC                                    
Art.nr: 780415 | 75 cl  | Van €  5,08 voor € 4,50        

Bolla Prosecco Spumante DOC Extra Dry 
Art.nr: 763015 | 75 cl  | Van €  6,00 voor € 5,00                       

Bolla Rosé Sparkling  Extra Dry                                    
Art.nr: 763016 | 75 cl  | Van € 5,56 voor € 4,63       

Geen 18, geen alcohol

IMPORTEUR

5 + 1 
Gratis

5 + 1 
Gratis

monnik magazine bolla.indd   1 7-5-2019   12:14:29

FILOU GOUD 
BLOND
24x33cl    art.nr 207100    
 
emballage: € 3,90

JUNI - € 3,60
Geen 18, geen alcohol.
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GRIMBERGEN BLOND 
WK 24-25-26 € 1,50 KORTING
6x75cl    art.nr 204995   
 

ACTIE - € 1,50
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EXCLUSIEF VOOR SLIJTERS.
BESTEL NU!

ONTDEK DE 
ZACHTE SMAAK 
DANKZIJ VERS

EIKENHOUT.
8,5%

- Artikelnummer : 201115

- Inhoud HE : 3 giftpacks

- Prijs HE : € 29,57

Inhoud giftpack: 6 flesjes Cornet + 2 glazen Geen 18, geen alcohol.

EXCLUSIEF VOOR SLIJTERS.
BESTEL NU!

ONTDEK DE 
ZACHTE SMAAK 
DANKZIJ VERS

EIKENHOUT.
8,5%

- Artikelnummer : 201115

- Inhoud HE : 3 giftpacks

- Prijs HE : € 29,57

Inhoud giftpack: 6 flesjes Cornet + 2 glazen Geen 18, geen alcohol.

EXCLUSIEF VOOR SLIJTERS.
BESTEL NU!

ONTDEK DE 
ZACHTE SMAAK 
DANKZIJ VERS

EIKENHOUT.
8,5%

- Artikelnummer : 201115

- Inhoud HE : 3 giftpacks

- Prijs HE : € 29,57

Inhoud giftpack: 6 flesjes Cornet + 2 glazen Geen 18, geen alcohol.
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GRIMBERGEN BLANCHE 
WK 24-25-26 € 1,50 KORTING
6x75cl    art.nr 204994   
 

ACTIE - € 1,50
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GROLSCH
WK 24-25-26 € 1,50 KORTING
 
Blond    art.nr 203007   
Tripel    art.nr 203002 

NIEUW
LIEFMANS FRUITESSE 
ALCOHOLVRIJ
24x25cl    art.nr 204622    
emballage: € 3,90

BIRI
24x33cl    art.nr 206903    

SESSION IPA
24x33cl    art.nr 206418    

Geen 18, geen alcohol.
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ONZE MERKEN

JUNI 
•  WHISKY VAN DE MAAND: Tomintoul 10YO Single Malt

• WIJN VAN DE MAAND: Duffour Côtes de Gascogne Blanc

• SPIRIT VAN DE MAAND: Filliers Pink Dry Gin

• RUM VAN DE MAAND: El Dorado Rum 12YO

JULI
• WHISKY VAN DE MAAND: Loch Lomond Single Grain Scotch Whisky

• WIJN VAN DE MAAND: Sartori Rosé Pinot Grigio Blush

• SPIRIT VAN DE MAAND: Hayman’s Old Tom Gin

• RUM VAN DE MAAND: Hampden Pure Jamaican Overproof Rum

• NADER BEKEKEN: Rosé Wijnen

• VELE AANBIEDINGEN
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SHERRY BOMB ALERT! 
TAMDHU 12YO SPEYSIDE 
SINGLE MALT
From Spain to Speyside! Uitsluitend gerijpt 
op de beste Oloroso Sherry vaten!

0,70 liter    art.nr 109678   
- € 2,50

TAMDHU 15YO SPEYSIDE 
SINGLE MALT
Ook deze 15 jaar oude variant, zoals 
we van Tamdhu gewend zijn, heeft 
exclusief op de beste Sherry Oak 
Casks gelagerd. Vanaf uw eerste 
slok zult u hier volop van genieten! 
U proeft de intense explosie van 
levendig zomerfruit en geniet van een 
bevredigend lange afdronk.

0,70 liter    art.nr 108293   
- € 3,00

GLENGOYNE 12YO SINGLE 
MALT WHISKY
De 12yo is gerijpt op een mix van 
first-fill sherryvaten, refill sherryvaten 
en first-fill bourbonvaten, hetgeen 
een primeur is voor de distilleerderij. 
Hoewel de invloed van sherry 
daardoor mogelijk minder is, is deze 
nog steeds goed aanwezig. 

0,70 liter    art.nr 109062   
- € 2,20

GLENGOYNE 18YO SINGLE 
MALT WHISKY
Door het gebruik van first-fill en refill 
sherryvaten voor de rijping, krijgt de 
whisky subtiele tonen van sherry. Dit 
begint al in de geur waar gedroogde 
fruitschillen de boventoon voeren, dit 
gaat gepaard met honing en vanille met 
een subtiel zoetje van marsepein. De 
fruitschillen komen ook in de smaak en 
afdronk terug, dan ook met de tonen 
van butterscotch, koffie en walnoten. In 
de afdronk gaat het fruit gepaard met 
mout en karamel. Elke nieuwe slok is er 
één met nieuwe ontdekkingen.

0,70 liter    art.nr 109065   
- € 2,50

TOMINTOUL 12YO SINGLE 
MALT OLOROSO CASK FINISH
Een gelimiteerde hoeveelheid van de 
12 jaar oude malts wordt gedurende de 
laatste 18 maanden gelagerd op vaten 
waarin eerder de wat zoete oloroso sherry 
werd gerijpt. Het resultaat is dan ook 
whisky met een lichtzoete, zachte smaak.

0,70 liter    art.nr 109931   
- € 1,50

GLENCADAM 19YO HIGHLAND 
SINGLE MALT OLOROSO 
SHERRY
Een uniek schotse highland single malt 
whisky! Deze whisky is een gelimiteerde 
uitgave van Glencadam. De whisky 
beschikt over een mooie gouden kleur en 
een rijke neus met hints van pot-pouri 
en florale hinten. In de mond geeft hij 
een rijk gevoel van fruit, gemixte noten 
en rozijnen die overgaan in een kruidige 
“touch”. De finish is heerlijk complex en 
voelt harmonieus aan.

0,70 liter    art.nr 109704   
- € 5,00

KAVALAN SINGLE MALT 
WHISKY SHERRY OAK 
MATURED
De winnaar van The Dutch Whisky Awards 
2019 in de categorie; ‘Beste niet Schotse 
whisky’!

0,70 liter    art.nr 108425   
- € 2,50

KAVALAN SINGLE MALT 
WHISKY SHERRY CASK 
SOLIST
Kleur: Donkere rozijnen. 
Neus: Helder en complex met meerdere 
lagen gedroogd fruit, noten en kruiden 
met wat marsepein en vanille accenten. 
Smaak: Rijk, olieachtig en vol met 
aangenaam gedroogd fruit en kruiden 
die blijven hangen in de mond plus een 
vleugje heerlijke koffie.

0,70 liter    art.nr 108427   
- € 4,00

doosinhoud: 6 flessen per soort Geen 18, geen alcohol.
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Geen 18, geen alcohol.

GEWELDIGE SINGLE CASK WHISKY’S  
OP VOORRAAD! 
OP=OP 
TOMINTOUL 12YO 2005 
CASK#9261 THE NETHERLANDS 
0,70 liter    art.nr 108801   

TOMINTOUL 13YO SINGLE 
CASK#5 FIRST FILL SHERRY
0,70 liter    art.nr 109683   

TOMINTOUL 13YO SINGLE 
CASK#198 FIRST FILL BOURBON
0,70 liter    art.nr 109685   

GLENCADAM 12YO SINGLE 
CASK#1292 FIRST FILL BOURBON
0,70 liter    art.nr 109741   

GLENCADAM 19YO SINGLE 
CASK#1 FIRST FILL PX SHERRY
0,70 liter    art.nr 109758   

INCHMURRIN CASK#16/303-5 
2003 SAUTERNES HOGSHEAD
0,70 liter    art.nr 108534   

LOCH LOMOND WHISKY SINGLE 
CASK#189-6 FAUSTINO I
0,70 liter    art.nr 109150   

doosinhoud: 6 flessen per soort
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ROCK OYSTER ISLAND MALT
Rock Oyster is een eerbetoon aan de zee. Gecreëerd 
met de fijnste malts, gedistilleerd op de eilanden:  
Jura, Islay, Arran en Orkney. 
Dit kleine pareltje heeft een waar maritiem karakter, 
rijk aan zeezout, zoete turf, rook, honing en peper.
€ 2,50 KORTING
0,70 liter    art.nr 108732   

doosinhoud: 6 flessen 

CASK STRENGTH BATCH#2 LE
€ 3,00 KORTING OP=OP
0,70 liter    art.nr 109657   

Zolang de voorraad strekt!

ROCK OYSTER ISLAND MALT 
18YO  LE
€ 10,00 KORTING OP=OP
0,70 liter    art.nr 108595   

doosinhoud: 3 flessen
Zolang de voorraad strekt!

www.douglaslaing.com ACTIE KORTING
Geen 18, geen alcohol.

GLENALLACHIE 
   
10YO CASK STRENGTH BATCH #2
0,70 liter    art.nr 109336  
- € 3,25

SINGLE MALT WHISKY
0,70 liter    art.nr 109552   
- € 2,50

18YO SINGLE MALT WHISKY
0,70 liter    art.nr 109561   
- € 5,00
doosinhoud: 6 flessen per soort 

25YO SINGLE MALT WHISKY
0,70 liter    art.nr 109564   
- € 10,00
doosinhoud: 4 flessen

Geen 18, geen alcohol.
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HELLYERS ROAD 
TASMANIAN 
WHISKY  
De Hellyers Road Distillery bevindt zich nabij het 
plaatsje Burnie in het noordwesten van Tasmanië. 
Een uithoek in de wereld. Maar wel een uithoek 
waar de omgeving perfect is voor het maken van 
goede whisky. Zuiver water en hoge kwaliteit graan 
zijn hier voldoende voorhanden. De distilleerderij 
is opgericht door een groep melkveehouders. 
Zij vernoemden de distilleerderij naar 
Henry Hellyer, een ontdekkingsreiziger die 
rond 1827 het noordwesten van Tasmanië 
in kaart bracht. Met net zoveel geduld en 
vasthoudendheid als Henry Hellyer destijds, 
hebben zij whisky gecreëerd die de smaak 
en het karakter van Tasmanië perfect 
weerspiegelt.

SINGLE MALT ORIGINAL 
0,70 liter    art.nr 109634   
- € 2,50

SINGLE MALT WHISKY 10YO 
0,70 liter    art.nr 109644   
- € 3,00

SINGLE MALT PINOT NOIR 
0,70 liter    art.nr 109645   
- € 3,00

SINGLE MALT SLIGHTLY 
PEATED 
0,70 liter    art.nr 109647   
- € 3,00

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

JAMAICA WHITE
0,70 liter    art.nr 112389   
- € 2,50

WHITE 151 PROOF
0,70 liter    art.nr 112388   
- € 2,50

HAMPDEN JAMAI RUM 7YO
0,70 liter    art.nr 112453   
- € 3,00

WORTHY PARK RUM 10YO
0,70 liter    art.nr 112454   
- € 4,00

LAST WARD RUM 10YO
0,70 liter    art.nr 112391   
- € 4,00

FORSYTS RUM 11YO
0,70 liter    art.nr 112392   
- € 4,00

BARBADOS MOUNT GAY 
RUM 9YO
0,70 liter    art.nr 112455   
- € 5,00

doosinhoud: 6 flessen per soort
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Geen 18, geen alcohol.

ACTIE - € 1,50

ORIGINAL
0,70 liter    art.nr 111313   
- € 1,50

CANNONBALL NAVY STRENGTH
0,70 liter    art.nr 111314   
- € 1,80

SEASIDE
0,70 liter    art.nr 111315   
- € 1,60
doosinhoud: 6 flessen per soort 

LIQUEUR
0,50 liter    - € 1,10
Elderflower     art.nr 117441  
Rhubarb Ginger art.nr 117448 
Raspberry     art.nr 117449     
doosinhoud: 6 flessen per soort 

GIN & TONIC
12x25cl    art.nr 199904   
- € 1,25
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Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTING

NORDÉS ATLANTIC 
GALICIAN GIN 
   
3,00 liter    art.nr 111122   
- € 5,00
doosinhoud: 1 fles 

0,70 liter    art.nr 111120   
- € 2,60
doosinhoud: 6 flessen 

Geschenkverpakking + Icebucket
0,70 liter    art.nr 111137   
- € 2,00
doosinhoud: 6 stuks

De kwaliteit die Santo Grau biedt gaat verder dan 
de fles op de tafel. 
Het suikerriet wordt handmatig geoogst rondom 
de molens, zonder 'slash-and-burn' technieken 
of enig ander chemisch product. Het suikerriet 
blijft daarbij vrij van de grond om geen vervuiling 
met ongewenste producten te krijgen en wordt 
tot 24 uur na het snijden geplet. Het fermentatie 
proces verloopt natuurlijk, en langzaam om zo het 
beste resultaat te krijgen. Na het fermenteren 
wordt het sap overgebracht naar kleine koperen 
alembics voor het distillatieproces. Alleen het 
beste deel van het gedistilleerde suikerriet  wordt 
gebruikt voor de cachaça.

Dit alles resulterend in kwalitatieve smaakvolle 
cachaças die rijk zijn aan aroma’s .
Elk Santa Grau label heeft het DOCG-zegel, oftewel 
Deominazione di Origine Controllata e Garantita. 
Dit betekent dat de cachaça wordt gemaakt 
volgens lokale tradities. Het zorgt ervoor dat de 
drank die u geserveerd krijgt, de traditionele en 
unieke Santo Grau is.

CORONEL XAVIER CHAVES
Een intens aroma,  de smaak begint 
krachtig, wordt zoet en vult je mond. 
Het is de perfecte cachaça om puur 
van te genieten, maar smaakt ook 
heerlijk in caipirinhas. 
art.nr. 117440 

PARATY
Een aromatische cachaça met een 
intense smaak en eigenschappen die 
kenmerkend zijn voor het kustgebied. 
art.nr. 117439 

ITIRAPUÃ
De fermentatie is 100% natuurlijk, 
rijping geschiedt in eiken en jequitibá 
vaten en resulteert in een cachaça 
met een licht houtachtig aroma en 
een zachte en soepele smaak. 
art.nr. 117438  

doosinhoud: 6 flessen per soort

SANTO GRAU
C A C H A Ç A

0,70 liter     € 18,49 - € 1,49
is netto € 17,00

www.santagrau.com.br ACTIE - € 1,49

Geen 18, geen alcohol.
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UNRUSH 
YOUR WORLD

NEEM DE TIJD OM TE DELEN, TE PROEVEN EN TE GENIETEN
Schenk eerst de raki in het glas, voeg daarna het water toe en indien nodig een paar ijsblokjes.
Drink Yeni Raki altijd koud in goed gezelschap en wat eten erbij, drink langzaam en geniet!

YENI RAKI
€ 0,65 KORTING
0,35 liter    art.nr 117375   
 
doosinhoud: 12 flessen
€ 0,83 KORTING 
0,50 liter    art.nr 117368   
 
doosinhoud: 6 flessen
€ 1,00 KORTING 
0,70 liter    art.nr 117371   
 
doosinhoud: 6 flessen
€ 1,00 KORTING 
1,00 liter    art.nr 117369   
 
doosinhoud: 6 flessen

YENI RAKI ALA
€ 0,50 KORTING 
0,35 liter    art.nr 117388   
 
doosinhoud: 8 flessen
€ 1,00 KORTING
0,70 liter    art.nr 117374   
 
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.  
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TEKIRDAG RAKISI
€ 0,90 KORTING
0,35 liter    art.nr 117366   
 
doosinhoud: 12 flessen 
€ 1,25 KORTING
0,70 liter    art.nr 117363   
 
doosinhoud: 6 flessen

TEKIRDAG RAKISI GOLD SERIES
€ 0,50 KORTING
0,35 liter    art.nr 117370   
 
doosinhoud: 12 flessen 
€ 0,80 KORTING
0,70 liter    art.nr 117362   
 
doosinhoud: 6 flessen

TEKIRDAG RAKISI NO.10
€ 1,00 KORTING
0,70 liter    art.nr 117389   
 
doosinhoud: 6 flessen

YENI RAKI SERI
NIEUW!!
€ 1,00 KORTING
0,35 liter    art.nr 117402   
 
doosinhoud: 8 flessen 
0,70 liter    art.nr 117403   
 
doosinhoud: 6 flessen

YENI RAKI MASTER BLEND
€ 1,50 KORTING
0,70 liter    art.nr 117404   
 
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.  
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EL DORADO 
RUM 12YO
Het tropische klimaat van Guyana 
zorgt voor de ideale omgeving 
waarin rum kan rijpen. De 
opwindende oorsprong van de 
drank proeft u in El Dorado 12 Year 
old. Tijdens de tien keer dat de 
Caribbean Rum Taste Test werd 
georganiseerd, won deze rum  
7 keer de gouden medaille. 

0,70 liter    art.nr 112353   
 
doosinhoud: 6 flessen 

www.theeldoradorum.com

HAMPDEN PURE 
JAMAICAN 
OVERPROOF 
RUM
Een absoluut unieke en 
uitzonderlijke rum, een blend van 
verschillende marks, allemaal met 
een minimale vatveroudering van 7 
tropische jaren hetgeen gelijk staat 
aan een 25 jaar rijping in Europa. 

0,70 liter    art.nr 112457   
 
doosinhoud: 6 flessen

JUNI - € 1,50 JULI - € 5,00

RUM VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

Actie is leverbaar vanaf 24 juni 2019, zolang de voorraad strekt.
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Geen 18, geen alcohol.  

JUNI - € 1,50 JULI - € 1,30

SPIRIT VAN DE MAAND

FILLIERS PINK 
DRY GIN
Filliers Pink Dry Gin 28 is 
gebaseerd op het authentieke 
recept van Firmin Filliers 
(1888-1965 Filliers 3e generatie 
meesterdistilleerders). De smaak 
van deze prijswinnende Filliers 
Pink Dry Gin 28 is verfijnd met 
framboos en gojibessen.  

0,50 liter    art.nr 111309   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.filliers.be

HAYMAN’S 
OLD TOM 
GIN 
De”botanicals” zijn qua smaak 
nadrukkelijker aanwezig in deze Gin. 
Licht gezoet. Heeft een ronder en 
evenwichtiger karakter dan andere 
Ginsoorten. Erg populair in Engeland 
in de 19e eeuw.  

0,70 liter    art.nr 111117   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.haymansgin.com

TOMINTOUL 
10YO SINGLE 
MALT
De natuurlijke omgeving, de hoge ligging, 
de zuivere lucht en de hoge kwaliteit 
water uit de Ballantruan Spring dragen 
bij aan de uitzonderlijke kwaliteit van 
Tomintoul Speyside Glenlivet single malt: 
“the gentle dram”.  

1,00 liter    art.nr 109629   
 
doosinhoud: 6 flessen 

www.tomintoulwhisky.com 

LOCH LOMOND 
SINGLE GRAIN 
SCOTCH 
WHISKY 
Loch Lomond Single Grain whisky gebruikt 
alleen de beste gemoute gerst. Gedistilleerd 
in een Coffey Still, deze Single Grain is soepel 
en zoet met een complexiteit die men niet 
vaak vindt in een single grain. 

0,70 liter    art.nr 108973   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.lochlomondgroup.com

JUNI - € 1,25 JULI - € 1,32

WHISKY VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  
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Zodra de zon doorkomt begint het te kriebelen, we krijgen zin in rosé. Van droog tot zoet: rosé is er in allerlei soorten en smaken. 
Wat betreft kleur, stijl en bereiding zit rosé tussen witte en rode wijn in. Rosé wordt gemaakt van blauwe druiven of van een mix van 
witte en blauwe druiven. Er zijn drie methoden om rosé te maken:

1.  Pressurage direct, oftewel direct persen in het Nederlands.  
De blauwe druiven worden bij binnenkomst direct geperst.  
Dit gebeurt heel licht, zodat er niet te veel kleur uit de schil in 
het sap terechtkomt. Het bekendste voorbeeld hiervan is de 
lichtgekleurde rosé uit de Provence.

2.  Saigner, oftewel bloeden in het Nederlands. Net zoals bij rode 
wijn gaan de druiven met schil en al in de gistingstank, maar 
anders dan bij rode wijn gisten de schillen maar heel kort 
mee. Zodra de kleur roze genoeg is, laat de wijnmaker het sap 
weglopen. Rosés uit Spanje en Bordeaux zijn meestal gemaakt 
volgens deze methode. 

3.  Mengen, er wordt een beetje rode wijn aan witte wijn 
toegevoegd. Dit gebeurt slechts in enkele gevallen, waaronder bij 
rosé champagne en sommige niet-Europese rosé wijnen. 

Door de vele stijlen kun je eigenlijk heel veel gerechten combineren 
met een glas rosé. De zalmroze Le Chenais grenache rosé drink je 
natuurlijk bij een heerlijke vistartaar of risotto met groene asperges. 
De lichtroze Oh! by Omérade en Lorgeril Borie Blanche Rosé doen 
het erg goed bij mediterrane visgerechten. Een gegrilde kip gaat 
perfect samen met de Phebus malbec rosé en de Andeluna malbec 
rosé, terwijl de Duffour Père & Fils merlot Rosé heerlijk smaakt bij 
geroosterde groenten. Meer zin in gegrilde gamba’s of vitello tonato? 
Ga dan voor de sappige Sella & Mosca rosé di Alghero. 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
MAISON LA CHENAIS GRENACHE ROSÉ PAYS D’OC
Deze zalmroze rosé, gemaakt van de grenache druif, heeft een 
elegante geur van grapefruit en rozen. In de smaak herken je 
bosbessen en kersen. Naast het feit dat hij zeer verfrissend is, ziet 
de fles met de glazen stopsluiting er ook nog eens charmant uit.
0,75 liter    art.nr 789287   
11+1

DUFFOUR CÔTES DE GASCOGNE ROSÉ
Licht van kleur en tegelijkertijd met véél smaak. Dat is de typering 
van deze merlot-rosé. Je vindt veel vers rood fruit terug in de neus 
en de smaak. Complex met een licht zuurtje.
0,75 liter    art.nr 789439   
11+1 

Geen 18, geen alcohol.  

   Rosé Wijnen

ACTIEKORTINGEN

NADER BEKEKEN
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Geen 18, geen alcohol.  

ACTIEKORTINGEN

PHEBUS MALBEC ROSÉ
Deze lichtroze, knisperende rosé is met zijn tropische aroma’s 
van citrusfruit (grapefruit en limoen) perfect voor warme 
zomeravonden. De wijn is mooi in balans en zeer elegant. 
0,75 liter    art.nr 785069   
1+1

LORGERIL BORIE BLANCHE ROSÉ
De La Borie Blanche Rosé is extreem licht van kleur, een lichte 
lychee roze kleur. In de geur aroma’s van perzik, citrusvruchten 
en frambozen. In de mond complexe en elegante smaken van 
zacht zomers rood fruit met heerlijke frisse nuances van citrus. 
In de afdronk ervaart u nogmaals de rijkdom van deze wijn. 
0,75 liter    art.nr 785583   
11+1
doosinhoud: 6 flessen
1,50 liter    art.nr 785585   
5+1 

OH! BY OMERADE ROSÉ
Zo’n betoverend rosé waar de Provence het patent op lijkt te 
hebben: bleekroze van kleur, geurig met fruit en wat kruidigheid 
en een heerlijk lichtvoetige, verfrissende smaak. Zo’n wijn 
brengt de zomer in huis.
0,75 liter    art.nr 785136   
11+1

SELLA & MOSCA ROSÉ DI ALGHERO
Zoals alle wijn van Sardinië is ook deze rosé, een blend van 
cannonau en sangiovese, eigenzinnig en karaktervol. Subtiel 
van geur, met een vleugje ‘warmte’ van de cannonau, fris en 
droog van smaak, met rijpe fruittonen. Geweldig bij vissoep, 
voorgerechten, gestoofde paling en wit vlees.
0,75 liter    art.nr 789288   
11+1

ANDELUNA MALBEC ROSÉ
Een exotische rosé uit Mendoza, Argentinië, waarin de essentie 
van de malbec mooi tot uitdrukking komt: Intens heldere roze-
violet van kleur, met een aroma van bessen en bloemen. Fris en 
fluwelig met een zoetje en tonen van aardbei, roos en zwarte bes. 
0,75 liter    art.nr 780779   
11+1

doosinhoud: 6 flessen per soort

Onze vertrouwde 
top    Rosé’s
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Geen 18, geen alcohol.  

FEBRUARI - € 0,74 MAART - € 4,00

SPIRIT VAN DE MAAND
DUFFOUR CÔTES 
DE GASCOGNE 
BLANC
De wijn is een blend van drie druiven 
die veel in het gebied voorkomen, de 
colombard, gros manseng en de ugni 
blanc. De combinatie van deze druiven 
zorgt voor een lekker ongecompliceerde, 
witte wijn met een karakter van tropisch 
fruit en vers geplukte bloemen en citrus. 
Het is een heerlijk glas wijn, waar je 
graag een tweede van drinkt. Naast de 
uitstekende kwaliteit is het leuke van 
deze wijn dat deze geleverd wordt in 8 
variaties op het etiket. In één doos zitten 
dus flessen met verschillende etiketten.

0,75 liter    art.nr 789420   
 
doosinhoud: 6 flessen

SARTORI 
ROSÉ PINOT 
GRIGIO 
BLUSH
De wijn is licht, helder roze van kleur. 
Hij heeft een aantrekkelijk aroma van 
bloemen, citrus en rood fruit. Fris, 
sappig en lekker fruitig van smaak. 

0,75 liter    art.nr 770370   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.sartorinet.com

JUNI 11+1 JULI 11+1

WIJN VAN DE MAAND

MEI 11+1ACTIE - € 0,35

ALVI'S DRIFT 
SIGNATURE 
De wijnkelder van Alvi’s Drift Private Cellar ligt 5 km 
buiten de plaats Worcester aan de Breede Rivier. 
Rondom de kelder liggen alle wijngaarden waar Alvi 
19 verschillende druivensoorten verbouwt. De wijnen 
die hij maakt komen allemaal van druiven van de 
eigen wijngaarden. Voordat Alvi in 2010 besloot zijn 
eigen wijn uit te brengen onder de naam Alvi’s Drift, 
heeft hij veel onderzoek gedaan naar welke wijn de 
liefhebber op zoek is. De wijn die daaruit voortkwam 
is de Signature serie geworden. Een serie wijnen 
met de handtekening van Alvi erop, wijnen waar hij 
trots op is en die in de korte tijd vanaf 2010 al veel 
internationale aanbevelingen hebben gekregen.

0,75 liter     

chenin blanc      art.nr 789400   
chardonnay      art.nr 789402    
viognier      art.nr 789401   
pinotage     art.nr 789405   
shiraz       art.nr 789404    
cabernet sauvignon art.nr 789403

doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.  
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JULI 11+1
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

LAFITE 
Domaine d’Aussières, het wijngoed van Domaines Barons 
de Rothschild (Lafite) in de Corbières, brengt opmerkelijke 
wijnen voort. Natuurlijk is er de indrukwekkende Grand Vin, 
de Château d’Aussières. Maar het is zeker ook de 2e wijn, 
de Blason d’Aussières die bijzondere aandacht verdient: 
weelderig en gul van smaak en opvallend aantrekkelijk 
geprijsd voor een wijn van deze klasse. Vier de zomer in stijl! 
En voor wie ‘Lafite”-stijl wil genieten voor een instapprijs: 
het meest westelijke deel van de wijngaard valt net buiten de 
appellation en daar wordt heerlijk soepele rode en witte Pays 
d’Oc-wijn gemaakt. De rode werd onlangs zelfs in Perswijn 
bekroond.

BLASON AUSSIÈRES CORBIERES DBR
0,75 liter    art.nr 785170    

AUSSIÈRES CHARDONNAY PAYS D’OC DBR LAFIT
0,75 liter    art.nr 785247    

AUSSIÈRES ROUGE PAYS D’OC DBR LAFIT
0,75 liter    art.nr 785248    

CHÂTEAU AUSSIÈRES CORBIERES DBR LAFITE
0,75 liter    art.nr 785331   

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE 11+1

De familie Carrau is al in 1752 begonnen met wijn maken in 
Spanje. In 1930 verhuisden zij naar Uruguay waar de kunst van het 
wijn maken werd voortgezet. In de omgeving van de hoofdstad 
Montevideo werden druiven aangeplant in de "Las Violetas" regio. 
Nog steeds zijn hier enkele van de oudste tannat stokken van het 
land te vinden. In 1976 werden er door Juan Carrau Pujol voor het 
eerst druivenstokken aangeplant in de Cerro Chapeu regio in het 
Noorden van Uruguay. Dit gebied bevindt zich op exact dezelfde 
breedtegraad als de bekende wijngebieden van Chili en Zuid Afrika. 
De unieke bodemsoort, een rode zanderige bodem, zorgt voor een 
lagere opbrengst en druiven met een intens karakter. 

SAUVIGNON BLANC
0,75 liter    art.nr 780789   
 

TANNAT
0,75 liter    art.nr 780771   
 

TANNAT RESERVA
0,75 liter    art.nr 780717   
 

CABERNET DE RESERVA
0,75 liter    art.nr 780774   
 

CHARDONNAY RESERVA
0,75 liter    art.nr 780721   
 

PETIT VERDOT
0,75 liter    art.nr 780718   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort
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Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

CHÂTEAU BÉLINGARD 
Château Bélingard ligt in het hart van de Dordogne vallei waar 
de familie De Bosredon sinds het begin van de 19e eeuw mooie 
Bergerac en Monbazillac wijnen maakt.
Eén van de voorouders van Laurent De Bosredon, de huidige 
eigenaar, heeft het allereerste perceel van de huidige 
wijngaarden gekregen van zijn vrouw, Manon Maloriac-Lagrange. 
Zij gaven het weer door aan hun zoon. En zo ging het steeds: 
het landgoed werd van vader op zoon of dochter doorgegeven. 
Aan het eind van de 19e eeuw behoorden de wijngaarden van 
de Bosredon familie tot de beste uit de streek. En ook nu nog, 
aan het begin van de 21e eeuw behoort Laurent, Comte (graaf) 
de Bosredon tot de bekendste wijnboeren uit de streek. Veel 
mensen bezoeken het wijnlandgoed in de zomermaanden als hij 
het openstelt voor publiek. U bent er altijd van harte welkom.

0,75 liter     
Bergerac blanc moelleux    art.nr 785460   
Bergerac blanc sec    art.nr 785463   
Bergerac rouge    art.nr 785462  
 
doosinhoud: 6 flessen per soort 

Monbazillac
0,50 liter    art.nr 785461   
 
doosinhoud: 6 flessen

GRATIS 1 MAGNUM CHÂTEAU BÉLINGARD ROUGE 
bij afname van minimaal 24 flessen in de mix, verdeeld 
over minimaal twee verschillende soorten,

ACTIE 11+1

ACTIE 11+1

BUITENZORG 
Buitenzorg Wine Cellar maakt al decennia 
met succes kwaliteitswijnen in Zuid-Afrika. 
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit de hoge 
kwaliteit van de wijnen beïnvloedt.  
De wijnselecties worden gemaakt bij 
wijnboeren die duurzaam werken. 

0,75 liter     

cabernet sauvignon-merlot art.nr 785061
chardonnay-viognier     art.nr 785062   
chenin sauvignon blanc     art.nr 770541   
pinotage rosé    art.nr 785067

doosinhoud: 6 flessen per soort
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JUNI 11+1

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

CAPETTA 
MOSTODUVA 
Capetta is opgericht in 1953 door 
Francesco Capetta, en het is nog 
steeds een familiebedrijf. De druiven 
voor de Capetta wijnen zijn afkomstig 
van de eigen wijngaarden, maar ook 
van boeren waarmee de familie al 
vele jaren samenwerkt. De wijnen 
zijn vanzelfsprekend verbonden met 
de Piëmont. Een echte specialiteit 
is de Capetta Mostoduva, een fraaie 
witte parelende wijn is afkomstig uit 
Piëmont met slechts 3% alcohol. Het 
lichtmousserende karakter en de friszoete 
smaak maken dit tot een wijn die de zon in 
huis brengt, voor iedereen die het niet té 
droog zoekt.

0,75 liter    art.nr 770869   
 
doosinhoud: 6 flessen

LOIRE WIJNEN
DOMAINE DE L’EPINAY MUSCADET SEVRE&MAINE SUR LIE 
0,75 liter    art.nr 789135   
 

DOMAINE DES SOUTERRAINS TOURAINE SAUVIGNON 
0,75 liter    art.nr 789136   
 

DOMAINE DES SOUTERRAINS TOURAINE GAMAY 
0,75 liter    art.nr 789437   
 

CHÂTEAU D’AVRILLE CRÉMANT DE LOIRE
0,75 liter    art.nr 769025   
 

CHÂTEAU D’AVRILLE ROSÉ D’ANJOU 
0,75 liter    art.nr 789178   
 

DOMÂINE D’AVRILLE VAL DE LOIRE CHARDONNAY
0,75 liter    art.nr 789177   
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JUNI 11+1

ACTIE - 10%

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

FAUSTINO ORGANIC
Ook een heel klassieke wijnproducent als Faustino is volop in 
beweging: na jaren van voorbereiding zijn nu drie wijngaarden 
(samen 9 ha groot) van hun wijngoed officieel gecertificeerd als 
biologisch. Om de wijnstok en de druiven toch zo goed mogelijk 
te beschermen wordt gewerkt met natuurlijke plantextracten. 
Faustino heeft ervoor gekozen hiervan een Rioja ‘moderne stijl’ 
te maken, op rvs vergist, met een minimum aan ingrepen. Ook 
de stabilisatie gaat op natuurlijke wijze: de wijn kan daarom na 
enige tijd wat bezinksel ontwikkelen. Het resultaat mag er zijn: 
een uiterst pure wijn, boordevol fruit, met zijdezachte tannines 
die ook licht gekoeld verrukkelijk smaakt.

0,75 liter    art.nr 780035   
 
doosinhoud: 6 flessen

Zomerse wijnen 
met de muskaat druif
HERMON MOUNT HERMON MOSCATO
Deze wijn met weinig alcohol (6%) is een aromatische mix van bloemen, 
rijpe citroenen, verse druiven, tropisch fruit en specerijen. Hij sprankelt 
licht, is aangenaam zoet en heerlijk drinkbaar.
0,75 liter    art.nr 785219    

NEGRO MOSCATO D’ASTI
Geuren van sinaasappelbloesem, perzik en salie. De mousse is fijn. De 
smaak is elegant en intens fruitig met tonen van perzik en sinaasappel. 
Alcohol 5%
0,75 liter    art.nr 789415    

PHEBUS TORRONTES
Zeer fijne aroma’s van witte bloemen, lychees en wat tonen van limoen. 
Dit alles geeft de wijn een zomers tintje. De wijn is elegant en goed in 
balans.
0,75 liter    art.nr 785064   

ZEBO MOSCATO IGP SICILIA
Strogele lichtzoete wijn. Heerlijk verfrissend met aroma’s van witte per-
zik en bloemetjes. Deze wijn heeft een fijne, lichte bubbel en 7% alcohol.
0,75 liter    art.nr 785139    
doosinhoud: 6 flessen per soort
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NATURE BRUT
Frisse sparkling wijn met de 
geur van verse bloemen, groene 
appels en abrikozen. In de smaak 
subtiele tonen van aardbeien en 
toast.
0,75 liter    art.nr 760033   
 

VIOGNIER CHARDONNAY 
Geuren van perziken, bloemen, 
meloen en citrusfruit komen 
boven. Een charmante wijn met 
elementen van de aromatische 
viognier-druif en de chardonnay.
0,75 liter    art.nr 783327   
 

SAUVIGNON BLANC 
Frisse fruitige wijn met tropisch 
fruit en citrus bloesem. Een lichte 
kruidigheid.
0,75 liter    art.nr 785279   
 

RIESLING 
Een combinatie van geurende 
bloemen, citroen en een hint van 
honing. Complex met een licht 
zoetje.
0,75 liter    art.nr 785354   
 

CABERNET SAUVIGNON 
MERLOT 
Rijpe kersen en cassis-smaak 
worden mooi omlijnd door lichte 
vanilletonen en kruidigheid. De 
wijn is vrij stevig van structuur 
met een fluweelzachte afdronk.
0,75 liter    art.nr 785214   
 

SANGIOVESE 
Aroma’s van gedroogde bloemen 
en wilde bessen met in de smaak 
jam, tabak en cassis, tijm en een 
vleugje vanille. 
Echt mediterraans.
0,75 liter    art.nr 780206   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

Zoals overal ter wereld in de beste wijngebieden, draait alles 
om het ‘terroir’, de combinatie van ondergrond en klimaat. 
Zo ook bij Golan Heights Winery. Hoewel er in de streek een 
warm klimaat is, worden de wijngaarden van dit wijnhuis, 
door de hoge ligging toch aangemerkt als ‘cool climate’. 
Dit, in combinatie met de vulkanische ondergrond, maakt 
dat hun wijnen tot de top van de wereld behoren. De 
wijnen van deze serie zijn genoemd naar het oude dorpje 
Gamla in Galilea. Al voor onze jaartelling werden hier 
druiven verbouwd voor wijn. Er zijn ook oude wijnpersen 
teruggevonden.

ACTIE 11+1
Geen 18, geen alcohol.
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SAUVIGNON BLANC 
0,75 liter    art.nr 789173   
 

CHARDONNAY
0,75 liter    art.nr 789172   
 

CABERNET SAUVIGNON
0,75 liter    art.nr 789171   
 

GRANDE RESÉRVE
0,75 liter    art.nr 789323   
 

CARMÉNÈRE GRANDE RESÉRVE
0,75 liter    art.nr 785201   
 

LE DIX DE LOS VASCOS
0,75 liter    art.nr 785203   
 
doosinhoud: 6 flessen per soort

Op de plaats waar zich nu Viña Los Vascos bevindt (bij Peralillo, in de Colchagua vallei in Midden-Chili), 
staan al meer dan 250 jaar wijnstokken aangeplant. Sinds 1988 maakt Los Vascos deel uit van de Domaines 
Barons de Rothschild (Lafite); dat is al weer 30 jaar. De wijngaarden liggen op ruim 120 meter hoogte en 
op ca. 40 kilometer van de Stille Oceaan. Wind van zee tempert de hitte en ‘s winters is het gebied vrij van 
vorst. Door de flinke temperatuurverschillen tussen dag en nacht rijpen de druiven langzaam en krijgen ze 
alle gelegenheid om hun volledige aromapotentieel te ontwikkelen. De Grande Réserves en Le Dix rijpen 
op vaten afkomstig van de eigen kuiperij van Château Lafite-Rothschild. En dankzij een wat gunstiger 
dollarkoers hebben we de prijzen kunnen verlagen. 

JUNI 11+1
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE -10%

Sinds 1670 heeft de familie Negro wijngaarden in Roero. In de wonderschone heuvels 
van Piëmont wijden ze hun leven aan het maken van prachtige wijnen. De wijndruiven 
groeien op de meest zonnige heuvels op kalkhoudende alluviale gronden die van heuvel 
tot heuvel verschillen.  De verschillende terroirs en het microklimaat in de verschillende 
wijngaarden dragen bij tot rijke en smaakvolle wijnen. De vele prijzen die deze 
karaktervolle wijnen hebben gewonnen, staan op het conto van Giovanni Negro. Hij wijdt 

zich met grote passie aan het nóg beter maken van de wijnen omdat het altijd nóg beter kan, vindt hij. Maar dat doet hij niet alleen. De 
hele familie doet mee. 

LANGHE ONORATA 
0,75 liter    art.nr 789418   
 

ROERO ARNEIS SERRA LUPINI
0,75 liter    art.nr 789412   
 

DOLCETTO D’ALBA CESCU
0,75 liter    art.nr 789413   
 

BARBERA D’ALBA DINA
0,75 liter    art.nr 789414   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort
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SARTORI DI VERONA 
Sartori di Verona is één van de meest toonaangevende wijnhuizen 
van Veneto. Natuurlijk zijn ze sterk in klassiekers als Soave en Pinot 
Grigio. Maar heel bijzonder is de Marani: afkomstig uit de steile 
wijngaarden rond Soave, maar gemaakt van 40 dagen ingedroogde 
druiven en deels op hout vergist. Hij geurt naar rijp fruit en een 
vleugje honing en smaakt weelderig met een minerale afdronk. 
Geweldig bij pasta’s met een romige saus, wit vlees en vis van de grill.

SOAVE 
0,75 liter    art.nr 770374   
 

PINOT GRIGIO ARCOLE
0,75 liter    art.nr 770372   
 

SOAVE CLASSICO
0,75 liter    art.nr 770363   
 

MARANI BIANCO VERONESE
0,75 liter    art.nr 770378   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

JULI 11+1

JULI 11+1

Halverwege Madrid en Burgos ligt het befaamde 
wijngebied Ribera del Duero. Hier liet Grupo Faustino 
een bodega bouwen door Norman Foster, toen bleek 
dat de 160 ha wijngaard die ze een decennium eerder 
hadden gekocht inderdaad de schitterende wijnen op-
leverde waarop ze hadden gehoopt. Bodegas Portia is 
in alle opzichten een opmerkelijke bodega geworden, 
niet alleen qua architectuur, maar vooral vanwege de 
wijnen die er gemaakt worden. De verrukkelijke witte 
Portia Verdejo is een absolute zomerhit, maar ook de 
rode Portia’s zijn zomers ook niet te versmaden.

VERDEJO RUEDA BLANCO
0,75 liter    art.nr 785277   
 

ROBLE RIBERA DEL DUERO
0,75 liter    art.nr 785235   
 

CRIANZA RIBERA DEL DUERO
0,75 liter    art.nr 783326   
 

PRIMA RIBERA DEL DUERO
0,75 liter    art.nr 785275   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.
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STONEBURN 
SAUVIGNON 
BLANC
Dit schreef Hubrecht Dujijker erover: “Het was 
een genoegen om recente jaargangen te proeven 
van Hunter’s Wines, een van de eerste en meest 
memorabele domeinen die ik in Nieuw-Zeeland 
heb bezocht, en er toen heerlijk geproefd en 
geluncht met eigenaresse Jane Hunter, die 
inmiddels bij herhaling werd geridderd en 
bekroond. Hunter’s is bovendien de enige, in de 
jaren zeventig gestichte winery die nog steeds 
behoort aan dezelfde familie. Een delicieuze 
dorstlesser van Jane en haar team – die druiven 
betrekken van 150 hectare – is de Stoneburn 
sauvignon blanc 2018, expressief en vol vitaliteit, 
met een knisperende frisheid, veel fruit zoals van 
grapefruit en andere frisse citrus, en snufjes verse 
groene kruiden. Perfect gewoon.

0,75 liter    art.nr 771549   
 
doosinhoud: 6 flessen

JUNI 11+1
Geen 18, geen alcohol.

VENTISQUERO 
CLÁSICO 
Viña Ventisquero is het geesteskind van Don Gonzalo Vial, 
een selfmade man, wiens succesverhaal in 1955 begon 
op de boerderij van zijn familie, in het landelijk gebied 
rond Rancagua. Zijn passie voor de wijnstok en zijn 
vader’s liefde voor het land en de landbouw waren zijn 
inspiratie bij het realiseren van zijn droom: in 1998 legde 
hij de basis voor Viña Ventisquero. Ventisquero is zeer 
vooruitstrevend, dynamisch en buitengewoon succesvol 
als het gaat om het maken van wijnen van hoge kwaliteit, 
waarbij in ieder stadium de zorg voor het milieu voorop 
staat. Ventisquero bezit eigen wijngaarden in Chili’s 
belangrijkste wijnbouwgebieden. En ze maken niet alleen 
rood en wit, maar ook een voortreffelijke rosé!

0,75 liter     

CHARDONNAY     art.nr 780670 
MERLOT     art.nr 780659
ROSÉ      art.nr 780669
SAUVIGNON BLANC art.nr 780665
SYRAH     art.nr 780671  

doosinhoud: 6 flessen per soort

JULI 11+1
Geen 18, geen alcohol.  



ONS BEDRIJF
FA M I L I E B E D R I J F  S I N D S  1 9 1 8 ! 
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MONNIK MASTERS OF DARTS 2019

Zaterdag 30 maart jl., was het weer zo ver: het jaarlijkse Monnik 
dart toernooi werd weer gehouden bij onze relatie Sportcafé 
De Kolk in Oldenzaal. Nadat elke speler zich had gemeld bij de 
wedstrijdleiding, werd er begonnen met het inloten van de poules. 
Dit geschiedde door middel van het trekken van de namen door 
alle spelers, hetgeen door iedereen zeer positief werd bevonden.
Om 14.00 uur begon het darten in poules van 4 deelnemers. De 
nummer 1 en 2 van elke poule gingen door naar de volgende ronde, 
het knock-out systeem.

Nadat de eerste ronde klaar was konden we genieten van het 
buffet en allemaal even tot rust komen en relaxen voor de 
volgende knock-out ronde.

De halve finale werd gewonnen door Frans Scholten en Michiel 
Oude Scholten, Damian Nijkamp veroverde de 3e en Tim Kroon de 
4e plaats. Na een spannende en zinderende finale, van in totaal 
5 legs werd Frans Scholten de grote winnaar van het Monnik 
Masters of Darts 2019!!

Namens de organisatie bedankt en tot volgend jaar!!!
Thijs Willemsen en Esther de Leeuw

GEZINSUITBREIDING BIJ 
ALWINO, SANNE EN NIA
Op 21 maart 2019 is Ive, het zusje van Nia en dochter van 
Alwino en Sanne geboren.

Alwino, Sanne en Nia zijn dolgelukkig met hun tweede 
dochter en zusje. Alwino is inmiddels op de zaak geweest om 
alle collega’s te trakteren op beschuit met muisjes. Alwino is 
sinds 8 augustus 2017 werkzaam bij De Monnik Dranken als 
magazijnmedewerker.

We wensen Alwino, Sanne en Nia heel veel plezier en geluk 
met Ive.
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8E EDITIE MONNIK KLOOTSCHIETTOERNOOI ENORM 
SUCCES!

Waar het klootschiettoernooi voorheen in november plaats vond, 
leek het de organisatie goed om de 8e editie onder zomerse 
omstandigheden te laten plaatsvinden. Deze rigoureuze wijziging 
bleek een gouden vondst en onder geweldige omstandigheden 
met een gevoelstemperatuur van -2 verzamelden op zaterdag 13 
april jl. ruim 30 personen zich bij onze relatie KV Steeds Vooruit 
in Oldenzaal. Het 1e gedeelte van de wedstrijd liet zien dat de 
onderlinge verschillen nog niet al te groot waren. Team 4, 5 en 6 
gingen gelijk op en alles lag nog open… Echter de onderlinge strijd 
naderde gaandeweg de middag een hoogtepunt. De vissers aan 
de vijver werden zelfs opgeschrikt door de luide aanmoedigingen 
en andere vreemde geluiden. Bij het eindpunt aangekomen bleek 
dat Team 4 onder leiding van Jolien met 16 schoten het beste had 
gepresteerd. Gevolgd door team 5 van Olivier en team 2 van Gerrit.

Bezoek voor het volledige verslag onze website 
www.monnik-dranken.nl

NATIONALE 
SECRETARESSEDAG 2019 
BIJ DE MONNIK DRANKEN

Elke derde donderdag in april is het Nationale Secretaressedag. 
Zoals wellicht bekend geven wij daaraan, sinds jaar en dag, onze 
eigen invulling. Al onze vrouwelijke collega’s worden middels een 
mooie bos bloemen in het zonnetje gezet.

Die dag werden deze uitgedeeld aan:
Martha Oude Wolcherink, Esther de Leeuw, Linet Oude Engberink, 
Cindy Wigbels, Floor Zanderink, Gretha Kamies, Jolien Grunenberg, 
Inge Koekoek, Naomi Barelds, Marlot Nolten en Irna Barelds.
Deze dames werden door hun naaste collega’s en namens het 
management team hartelijk bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen jaar.

De dames die niet aanwezig 
waren, Isabelle Barnhoorn, 
Joke Holster, Joske 
Behrens, Resi 
Severijn, Melinda 
Emaus, Marjan 
Dierking, Diane 
van Benthem, Ellen 
Essink en Helga Lam, 
hebben de bos bloemen 
op een later moment 
ontvangen.
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JULI - € 0,50

BEERENBURG
1,00 liter    art.nr 114112   
  

KALMOES 
BEERENBURG 
1,00 liter    art.nr 114111   
 

ZACHTBITTER
1,00 liter    art.nr 115158   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

JUNI - € 0,50

HOOGHOUDT 
GRAANJENEVER 
1,00 liter    art.nr 100182   
 
doosinhoud: 6 flessen

HOOGHOUDT JONGE 
DUBBELE GRAANJENEVER
1,00 liter    art.nr 100181   
 
doosinhoud: 12 flessen 

Geen 18, geen alcohol.


