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Berentzen
Apfelkorn 1L
art.nr. 113664

van €9,90 voor €9,15

€0,75
korting per fles

Geen 18, geen alcohol.

PINK
Geen 18, geen alcohol.

€0,75 
KORTING
van €9,25 voor €8,50

Trojka Pink 1L
art. nr. 110279

Betekenis kleurenbalken op de pagina’s : = Advertenties leveranciers = Advertenties van onze merken = Over ons bedrijf
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BOSWANDELING
0,70 liter    art.nr 113857    
doosinhoud: 6 flessen

BOLLA SOAVE CLASSICO
ARTNR. 780415 | 75 CL

VAN € 5,00 VOOR € 4,50

BOLLA PINOT GRIGIO
ARTNR. 780422 | 75 CL

VAN € 6,00 VOOR € 5,00

BOLLA BARDOLINO ROSÉ
ARTNR. 770423 | 75 CL

VAN € 5,00 VOOR € 4,50

BOLLA BARDOLINO 
ARTNR. 780412 | 75 CL

VAN € 5,00 VOOR € 4,50

BOLLA PROSECCO SPUMANTE DOC
ARTNR. 763015 | 75 CL

VAN € 6,00 VOOR € 5,50
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DUTCH DROP
0,70 liter    art.nr 113209   
 
doosinhoud: 6 flessen

ROCKETSHOT
0,70 liter   
Regular art.nr 117012   
Sour     art.nr 117003    
doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIEKORTING - e 0,50

Jachtbitter 1 liter
Art.nr. 115134 • Doosinhoud: 6 flessen

Van € 10,26 • Voor Netto € 9,76

'De onverwachte keuze!'

ACTIEKORTING - e 0,50

Estaro Rum Bruin en Wit 0,7 liter
Doosinhoud: 6 flessen

Estaro Rum Bruin • Art.nr. 112024
Estaro Rum Wit • Art.nr. 112023
Van € 7,74 • Voor Netto € 7,24

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

Monkey Balls 0,7 liter
Art.nr. 115006 • Doosinhoud: 6 flessen 

Van € 9,84 • Voor Netto € 9,49

ACTIEKORTING - e 0,35

FLUGEL
0,02 liter    art.nr 199586    
doosinhoud: 40 stuks

FEBRUARI ACTIE

Let op, prijswijziging per 04-03-2019. 
Zie voor de juiste prijzen het bestelformulier.
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HOOGHOUDT 

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

FEBRUARI - € 0,50

MAART - € 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.

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

Glen Moray Port Cask Finish 0,7 liter 
Art.nr. 109751 • Doosinhoud: 6 flessen 

Van € 19,19 • Voor Netto € 18,44

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 0,50

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 € 8,75

ACTIEKORTING - e 0,50

Gorter Jonge Jenever 1 liter
Art.nr. 100251 • Doosinhoud: 6 flessen 

Van € 8,98 • Voor Netto € 8,48

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

Glen Moray Elgin Classic 0,7 liter 
Art.nr. 109769 • Doosinhoud: 6 flessen 

Van € 15,14 • Voor Netto € 14,39

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

MAART ACTIE

MAART ACTIE

De prijzen zoals hier vermeld, zijn de prijzen per 04-03-2019. 

Let op, prijswijziging per 04-03-2019. 
Zie voor de juiste prijzen het bestelformulier.
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FEBRUARI ACTIE

DROPSHOT 
Original 
0,70 liter    art.nr 113184   
- € 0,50
Double Black
0,70 liter    art.nr 113202   
- € 0,50
doosinhoud: 6 flessen per soort

SAUZA TEQUILA 
Silver Blanco
0,70 liter    art.nr 117184   
- € 0,25
Extra Gold
0,70 liter    art.nr 117162   
- € 0,25
doosinhoud: 6 flessen per soort

SIERRA TEQUILA 
Silver
0,70 liter    art.nr 117166   
- € 0,50
Gold
0,70 liter    art.nr 117165   
- € 0,50
doosinhoud: 6 flessen per soort

SOURZ 
0,70 liter    - € 0,25
Apple      art.nr 117542  
Blackcurrent art.nr 117544   
Passion Fruit art.nr 117579   
Rainbow Ice art.nr 117576  
Raspberry    art.nr 117577   
Red Berry     art.nr 117543   
doosinhoud: 6 flessen per soort Geen 18, geen alcohol.
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Passion for 
  Flavours!

*Voor de gratis proeverij wordt er contact met u opgenomen door de Jopen Brouwerij.

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

FEBRUARI - € 0,50

VAN MEER’S STROOPWAFEL 
LIQUEUR
0,70 liter    art.nr 113282   
 
doosinhoud: 6 flessen

PETRIKOV JUICY RED 
0,70 liter    art.nr 113456   
 
doosinhoud: 6 flessen

LICOR DE LA VAINILLA 
0,70 liter    art.nr 113737   
 
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.
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Geen 18, geen alcohol.

Jameson Irish Whiskey
0,35 ltr | art. nr. 109135 | € 9,09
0,70 ltr | art. nr. 109133 | € 14,99
1,00 ltr | art. nr. 109127 | € 20,64
4,50 ltr | art. nr. 109128 | € 101,17

New bottle, same whiskey

Geen 18, geen alcohol.

Malibu Original
0,35 ltr | art. nr. 117602 | € 6,29
0,70 ltr | art. nr. 117600 | € 10,28
1,00 ltr | art. nr. 117601 | € 14,02
1,50 ltr | art. nr. 117604 | € 23,40

spirit of
summer
spirit of
summer
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FEUDO MONACI PRIMITIVO
art.nr 783224 | 75 cl.

van € 5,00 voor € 4,50

FEUDO MONACI NEGROAMARO
art.nr 783225| 75 cl.

van € 5,00 voor € 4,50

FEUDO MONACI FIANO

art.nr 783226 | 75 cl. 
van € 5,00 voor € 4,50

FEUDO MONACI SALICE SALENTINO
art.nr 783227 | 75 cl.

van € 5,00 voor € 4,50

Geen 18, geen alcohol
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TORRES
San Valentin Blanco
0,75 liter    art.nr 780093   
- € 0,20

Casta Rosado Rosé
0,75 liter    art.nr 780079   
- € 0,20

Sangre de Torro Tinto 
0,75 liter    art.nr 780073   
- € 0,20

Vina Sol Bianco
0,75 liter    art.nr 780075   
- € 0,20

Coronas Tinto
0,75 liter    art.nr 780074   
- € 0,30

Vina Esmeralda Bianco
0,75 liter    art.nr 780076   
- € 0,20

Moscatel Oro
0,50 liter    art.nr 740485   
- € 0,30 
doosinhoud: 6 flessen per soort

Natureo Alcoholvrij
0,75 liter    - € 0,25
Rode Wijn    art.nr  510201    
Witte Wijn    art.nr  510200   
Rosé Wijn     art.nr. 510209
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.
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Al 25 jaar speciaal gebleven.

DULLE GRIET 6,5% DONKER 
kastanjebruine dubbel
kruidig, fruitig & aromatisch
licht bittere afdronk
art.nr. 207784  €25,85 -€2,50 is netto €23,35

LAMME GOEDZAK 7% BLOND 
bourgondisch smaakvol
hopbitterheid in balans
verleidelijke afdronk
art.nr. 207836  €25,85 -€2,50 is netto €23,35

ZEEZUIPER 8% TRIPEL
goudblonde klassieker
moutig, rond & breed
fris fruitige afdronk
art.nr. 207835  €26,65 -€2,50 is netto €24,15

OESTERSTOUT 8,5% ZWAAR DONKER 
robuuste Belgian stout
geroosterde mout & licht ziltig
koffie- & karameltonen
art.nr. 207834  €27,82 -€2,50 is netto €25,32

FEBRUARI
24 X 33CL

www.scheldebrouwerij.com

- €2,50

KLEINER KLOPFER
25x2cl     
CRAZY MIX   art.nr 199659    
FUN MIX       art.nr 199658 

Geen 18, geen alcohol.
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ONZE MERKEN

FEBRUARI 
• WHISKY VAN DE MAAND: Big Peat Islay Malt Whisky
•  WIJN VAN DE MAAND: Tantehue Cabernet Sauvignon 
• SPIRIT VAN DE MAAND: Pravda Espresso Vodka
•  RUM VAN DE MAAND: Habitation Velier Barbados 2009    

           Mount Gay 9YO

MAART
• WHISKY VAN DE MAAND: Paddy Old Irish Whiskey
• WIJN VAN DE MAAND: Phebus Malbec
• SPIRIT VAN DE MAAND: Opal Nera Zwarte Sambuca
•  RUM VAN DE MAAND: Neisson Rhum Martinique le Vieux

NADER BEKEKEN: Domaine de la Brunely
VELE AANBIEDINGEN
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OLD BALLANTRUAN 
Old Ballantruan wordt gestookt in de prestigieuze Speyside Glenlivet whisky regio uit “heavily peated barley” en heeft een uniek zoet 
rokerig karakter. Old Ballantruan is een rariteit, want de Speyside Glenlivet regio brengt slechts enkele “peated” whisky’s voort. Old 
Ballantruan dankt zijn naam aan de gelijknamige bron waaruit het water wordt geput voor de bereiding van deze malt. Zowel Old 
Ballantruan Unaged als de 10 Years Old combineren de wat zoetere tonen van Speyside whisky met het rookkarakter van peated whisky, 
echter zonder de nadrukkelijke, wat jodiumachtige tonen van peated Islay whisky. Het resultaat is Old Ballantruan’s unieke zachte zoet-
rokerige karakter. Old Ballantruan wordt gebotteld op 50% alcohol, voor behoud van alle subtiele smaaknuances uit het distillaat. 

THE PEATED MALT
0,70 liter    art.nr 109875   
- € 1,50

10YO THE PEATED MALT
0,70 liter    art.nr 109852   
- € 3,00

15YO THE PEATED MALT
0,70 liter    art.nr 109849   
- € 3,25

doosinhoud: 6 flessen per soort
www.angusdundee.co.uk

Geen 18, geen alcohol.

THE GAULDRONS CAMPBELTOWN
LIMITED BATCHES  OP=OP

The Gauldrons is een Campbeltown “vatted” malt en de zesde toevoeging aan de serie Remarkable Regional Malts van Douglas Laing. 
The Gauldrons is geïnspireerd op de donkere en zanderige baaien aan de westkust van Campbeltown. Letterlijk vertaald betekent The 
Gauldrons; ‘baai van de stormen’. In deze roemruchte donkere stormachtige baai werd King Robert the Bruce verslagen door zijn vijanden 
voordat hij, zo vertelt de legende, werd geïnspireerd door een spin die in alle rust, door steeds maar weer te proberen, zijn complexe web 
wist te bouwen. Deze oude legende komt terug op de verpakking van The Gauldrons door de afbeelding van de spin en het web. 

LE BATCH #1
0,70 liter    art.nr 109060   
- € 3,00

LE BATCH #2
0,70 liter    art.nr 109482   
- € 2,50

LE BATCH #3
0,70 liter    art.nr 109738   
- € 3,00

doosinhoud: 6 flessen per soort

www.douglaslaing.com
Geen 18, geen alcohol.
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BEST OF BOTH WORLDS   ARE COMING TOGETHER
LIMITED SINGLE CASKS  OP=OP
Om ons 100-jarig jubileum te vieren, is het ‘Wine Finishes’ project ontstaan. De Loch Lomond distilleerderij heeft vijf identieke Single 
Casks geselecteerd. De whiskies uit deze vaten hebben vervolgens een finish gehad op verschillende wijnvaten geselecteerd door een 
aantal wijnleveranciers van ons bedrijf, wat geresulteerd heeft in 5 verschillende Single Casks whiskies met typische Loch Lomond 
kenmerken, die de uniekheid danken aan de finish op de verschillende wijnvaten. Of zoals men dat zo mooi kan zeggen op zijn Engels: 
‘Best of both worlds are coming together’. De distilleerderij van Loch Lomond is gevestigd in de plaats Alexandria op de grens van de 
Lowlands en de Highlands. Een tweetal whiskymerken wordt hier met veel passie gedistilleerd. Te weten Loch Lomond en Inchmurrin. 
Het gebied was decennia lang, samen met de Speyside, het episch centrum voor de Single Malt whisky-industrie. De distilleerderij met 
de gelijknamige naam van het mythische en grootste meer van Schotland, kenmerkt zich door de verscheidenheid aan whisky.

Deze limited editions Loch Lomond whisky’s beginnen met zacht 
zoete erwt tonen,  vervolgens wat citroensap, vers geoogste gerst, 
wat gemalen peper met pittige gember en eindigd met tonen van 
kaneel. Afhankelijk van het wijnvat dat gebruikt is voor de finish 
zult u de verschillende effecten hiervan kunnen ervaren in de 
smaak, geur en finish.

LOCH LOMOND SINGLE CASK 
VENTISQUERO GREY CHARDONNAY
De laatste rijping in een Ventisquero Grey Chardonnay wijnvat heeft 
gezorgd voor een elegant bouquet met tonen van rijp tropisch 
fruit vermengd met milde tonen van mineralen en citroen van de 
Chardonnay druiven.
0,70 liter    art.nr 109043    - € 3,00  

VENTISQUERO GREY 
CHARDONNAY 
Een uitstekende wijn met een elegant karakter, de allure van 
tropisch fruit en een neus van ananas en papaya. Deze wijn heeft 
een mooi “botertje”.
0,75 liter    art.nr 780675    11+1  
 

LOCH LOMOND SINGLE CASK NEGRO 
BAROLO FINISH 
De laatste rijping in een Negro Barolo Serralunga d’Alba wijnvat heeft 
gezorgd voor aroma’s van verwelkte rozen, viooltjes, bosvruchten en 
hints van de kruidigheid van de Nebbiolo druif.
0,70 liter    art.nr 109102    - € 3,00   

NEGRO BAROLO SERRALUNGA 
D’ALBA
De rijping duurt 38 maanden, zowel op Sloveens eiken als op de 
fles. Deze Barolo kan, indien liggend bewaard, meer dan 15 jaar 
rijpen op fles. De kleur is granaatrood. De aroma’s doen denken 
aan gedroogde rozen, kruiden, viooltjes en aarde. Dit hoort bij de 
Barolo’s uit de gemeente Serralunga. Rijk en vol van smaak, met 
een stevige structuur en zijdezachte tannines.
De afdronk is lang.
0,75 liter    art.nr 789417    11+1 
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BEST OF BOTH WORLDS   ARE COMING TOGETHER
 

LOCH LOMOND SINGLE CASK#189-5 
FAUSTINO I GRAN RESERVA
De laatste rijping in Faustino I Gran Reserva wijnvat heeft gezorgd 
voor complexe en elegante, brede, fruitige en kruidige tonen van de 
Tempranillo, Graciano en Mazuelo druiven.
0,70 liter    art.nr 109146    - € 3,00   

LOCH LOMOND SINGLE CASK#189-6 
FAUSTINO I GRAN RESERVA
De laatste rijping in een Faustino I Gran Reserva wijnvat heeft 
gezorgd voor complexe en elegante, brede, fruitige en kruidige tonen 
van de Tempranillo, Graciano en Mazuelo druiven.
0,70 liter    art.nr 109150    - € 3,00 

FAUSTINO I GRAN RESERVA 
De prachtige granaat-rode kleur, met een vaag gouden verkleuring 
aan de rand, duidt op een evenwichtige langdurige rijping. Een rijke 
schakering aan aroma’s, mede dankzij de lange rijping, eerst op 
fust en daarna op fles. Een brede fluwelen smaak, met nuances van 
ongebrande koffie en een afdronk waarin men iets van kruidnagel 
kan herkennen.
0,75 liter    art.nr 780023    11+1   

LOCH LOMOND SINGLE CASK 
PHEBUS RES. MALBEC FINISH 
De laatste rijping heeft deze whisky gehad in een Phebus Reserva 
Mendoza wijnvat. Deze eindrijping heeft gezorgd voor aroma’s van 
donkere vruchten en bloemen en een lange afdronk met subtiele 
tannines van de Malbec druiven.
0,70 liter    art.nr 109169    - € 3,00   

PHEBUS RESERVA MALBEC 
MENDOZA 
Deze donkerrode wijn heeft een paarse weerschijn. Dit is een elegant 
voorbeeld van de bekendste druif van Argentinië. De smaak toont 
een prachtige balans tussen donker fruit, bloemenaroma’s en 
houttonen. De afdronk is lang, plezierig met soepele tannines. 60% 
van de wijn rijpt gedurende 12 maanden in Franse eikenhouten vaten.
0,75 liter    art.nr 785075    11+1  

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.
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WHISKIES OF THE WORLD

RAMPUR INDIAN SINGLE MALT WHISKY (INDIA)
Neus: Rijke fruittonen met op de achtergrond toffee.  
Bloemig, honing, gedroogd fruit en hints van specerijen. 
Smaak: Evenwichtig, moutig en romige vanille.  
Daarnaast hints van fruit zoals abrikoos en appel.  
De whisky heeft een zoete wijnachtige smaak. 
Finale: De afdronk is vol en lang.
0,70 liter    art.nr 109108   
- € 2,50 
doosinhoud: 6 flessen 

MARS MALTAGE COSMO BLENDED MALT WHISKY (JAPAN)
De Mars Maltage Cosmo, heeft een heerlijke mix van zoete smaken 
zoals honing, karamel en gerijpte vruchten. Subtiel benadrukt door 
houtige en rokerige hints. 
0,70 liter    art.nr 109107   - € 2,50 
doosinhoud: 6 flessen

KAVALAN (TAIWAN) 
Kavalan Single Malt Whisky 
Kleur: Warm oranje. 
Neus: Fris, elegant, bloemig, fruitig en verleidelijk. Met hints van 
honing, tropisch fruit (met name mango), peer, vanille, kokosnoot 

en een hint van chocolade. 
Smaak: Een vleugje zoete mangosap met milde pittige complexiteit 
en warmte, olieachtige, citrusachtige finish.
0,70 liter    art.nr 108417   
- € 2,00

KAVALAN (TAIWAN) 
Kavalan Concertmaster Port Cask
Kleur: Bruinrood. 
Neus: Tropisch fruit met honing, vanille, kokos en suikerspin. 
Smaak: Veel body, natuurlijke zoetheid en complexiteit. 
0,50 liter    art.nr 108419   
- € 2,00
doosinhoud: 6 flessen per soort 

BLACK VELVET 3YO CANADIAN WHISKY (CANADA)
Opmerkelijk soepele whisky met hints van karamel, vanille en 
kokos. Na de distillatie rijpt deze whisky van Black Velvet minimaal 
3 jaar in handgemaakte eikenhouten vaten.
0,70 liter    art.nr 108870   
- € 0,50
doosinhoud: 12 flessen
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WHISKIES OF THE WORLD

EAGLE RARE 10YO BOURBON (VERENIGDE STATEN)
Neus: Complexe aroma’s van toffee, hints van sinaasappelschil, 
kruiden, honing, leer en eiken. 
Smaak: Robuust, droog, eiken, tonen van gekonfijte amandelen, 
veel cacao. 
Finale: Lang en droog.
0,70 liter    art.nr 109124   
- € 1,45
doosinhoud: 6 flessen

NEW ZEALAND DOUBLE WOOD 16YO (NIEUW ZEELAND)
Neus: Zacht en complex. Gedroogd fruit en specerijen. Vanille, 
chocola, graan en noten.
Smaak: Rijk en zoet met aroma’s van fruit en specerijen.
Finale: Warm met aanhoudende toffee-tonen.
0,50 liter    art.nr 109093   
- € 3,00
doosinhoud: 6 flessen

HELLYERS ROAD SINGLE MALT ORIGINAL (AUSTRALIË)
Neus: Citrus, citroen en sinaasappel.
Smaak: Vanillezoetheid. 
Finale: Smakelijk warme nasmaak met hints van zuurdesemdeeg.

0,70 liter    art.nr 109634   
- € 2,00
doosinhoud: 6 flessen

THE WHISTLER 7YO SINGLE MALT IRISH WHISKEY (IERLAND)
Neus: Zoete citroensorbet, prachtig uitgebalanceerd met romige 
gezouten karamel en ondertonen van rode aalbessen en donker fruit. 
Smaak: Droog, citrus zoetheid, lichte peperigheid doorgaand in 
hints van rode bessen. 
Finale: Lichte citruszoetheid die daarna plaats maakt voor de milde 
houtinvloed.
0,70 liter    art.nr 108652   
- € 2,00
doosinhoud: 6 flessen

GLENGOYNE 10YO SINGLE MALT WHISKY (SCHOTLAND)
De Glengoyne 10 years Single Malt is zoet in de neus, met aroma’s 
van toffee en popcorn en heeft de smaak van groene appels, 
specerijen, mokka en met een hint van zoete drop en noten. De 
afdronk is zoet en moutig. 
0,70 liter    art.nr 109061   - € 1,50
Per 04-03-2019 - € 1,50
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.
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BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 
3YO 
Opmerkelijk soepele whisky met hints van karamel, vanille en kokos. 
Na de distillatie rijpt deze whisky van Black Velvet minimaal 3 jaar in 
handgemaakte eikenhouten vaten.
0,70 liter    art.nr 108870    - € 0,50 
doosinhoud: 12 flessen

8YO RESERVE 
Black Velvet reserve heeft minimaal 8 jaar gerijpt in eikenhouten 
vaten. Het resultaat is daarmee een prachtige, medium-bodied mix 
met “gebrande” tonen en een droge, zachte afdronk.
0,70 liter    art.nr 108871    - € 0,75 
doosinhoud: 12 flessen

12YO ONYX 
De whisky heeft in de neus tonen van butterscotch, rogge, gember 
en licht geel fruit zoals citrus en banaan. In de smaak tonen van 
rogge, banaan, citrus en hints van tabak. Finish: kardemom, delicate 
tonen van eikenhout en lychees.
0,70 liter    art.nr 108873    - € 2,25  
doosinhoud: 6 flessen

TOASTED CARAMEL
De zoete karamel- smaak is perfect in balans met de “gebrande” 
tonen, terwijl je het soepele whisky karakter van Black Velvet er 
doorheen proeft.
0,70 liter    art.nr 108872    - € 0,50  
doosinhoud: 12 flessen

www.blackvelvetwhisky.com
Geen 18, geen alcohol.  

ACTIE 11+1

ST.HUBERTUS 
TROPFEN 
KRAUTERLIKOR
St.Hubertus-Tropfen Kräuterlikör is een gedistilleerde 
drank vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen en 
is gemaakt van kruiden door middel van maceratie en 
het toevoegen van suiker, alcohol en water. 
Smaak: 
Zoet, kruidig, aromatisch en licht pittig. 
kleur: 
Helder, bruin tot donkerbruin.

3x2cl    art.nr 199178   
- € 0,08
doosinhoud: 24 sets 
12x2cl    art.nr 199179   
- € 0,33
doosinhoud: 8 stuks 
0,50 liter    art.nr 115069   
- € 0,47
doosinhoud: 6 flessen 
0,10 liter    art.nr 115070   
- € 0,12
doosinhoud: 12 zakflacons

Geen 18, geen alcohol.
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10YO LE LANTAARN
LIMITED EDITION  OP=OP
Neus: Het zachte van vanille en gesuikerde 
amandelen, in balans door fris eiken en kaneel. 
Smaak: Vol fruit en kruiden - geleidelijk 
overgaand naar toffee en de rijke smaak van de 
sherrybarrel 
Finish: Het fruit en de vanille blijven plezierig 
lang hangen en onthullen uiteindelijk een enkel 
sliertje turfrook.
0,70 liter    art.nr 109381   
- € 2,50

12 YO 
Neus: Vers kaneelbroodje met suikerglazuur. 
Zoet eiken en een vleugje munt. 
Smaak: Mondvullend zijdezacht, banaan, mout- 
koekjes, klassieke diepte van de sherrybarrel. 
Finish: Lang en in balans, gemalen specerijen, 
gedroogd fruit en een zacht Schots palet met 
slechts een klein beetje turfrook.
0,70 liter    art.nr 109678   
- € 2,00

CASK STRENGTH BATCH#3
Neus: Rode bessen, rozijnen, walnoten, hints van peacannoten, 
delicaat citrus en eiken, romige vanille, koekjesdeeg. 
Smaak: Krachtig, vol van smaak, fantastisch afgerond met sherry-
eiken, kruiden en gedroogde vruchten. Na een tijdje komen lichtere 
fruitsmaken naar boven; abrikoos, sinaasappel en crème brulée. 
Finish: Vol, koekjesachtig en moutig, toast en marmelade met daar 
doorheen een aangename fruitigheid.
0,70 liter    art.nr 108396   
- € 2,25

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

BIJ AFNAME VAN 18 FLESSEN € 0,20 KORTING 
0,70 liter    art.nr 110320   
- € 0,20
doosinhoud: 12 flessen

BIJ AFNAME VAN 18 FLESSEN € 0,30 KORTING 
1,00 liter    art.nr 110321  
- € 0,30
doosinhoud: 12 flessen

0,20 liter    art.nr 110318   
doosinhoud: 48 flessen

0,35 liter    art.nr 110319   
doosinhoud: 24 flessen

1,50 liter    art.nr 110322    
doosinhoud: 6 magnums

Geen 18, geen alcohol.

40%



22

FEBRUARI ACTIE

DE KLASSIEKER VAN 
DE CARNAVALFANAAT 
DE KLASSIEKER VAN 

DE CARNAVALFANAAT 
KLEINER FEIGLING ORIGINAL
Mini 0,02 liter    
Glazen flesje    art.nr 113629   
Per doos (30 mini’s): - € 1,50
Petflesje    art.nr 113620  
Per doos (30 mini’s): - € 3,00
12-pack 
12x0,02 liter    art.nr 113637   - € 0,64
doosinhoud: 10 pack
 

AMERICAN POPCORN 
Mini 0,02 liter    
Glazen flesje    art.nr 113612   
Per doos (20 mini’s): - € 2,00
Petflesje    art.nr 113615
Per doos (30 mini’s): - € 3,00

APPEL PIE 
Mini 0,02 liter
Petflesje    art.nr 113616
Per doos (30 mini’s): - € 3,00

BUBBLE GUM 
Mini 0,02 liter
Glazen flesje    art.nr 113614 
Per doos (20 mini’s): - € 2,00
Petflesje    art.nr 113617
Per doos (30 mini’s): - € 3,00

KLEINER FEIGLING ORIGINAL 
0,50 liter    art.nr 113630   - € 0,59

BUBBLE GUM
0,50 liter    art.nr 113634   - € 0,59

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.
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FEBRUARI ACTIE

CARNAVALSKRAKERS CARNAVALSKRAKERS 
FIREBALL 
CINNAMON WHISKY
0,70 liter    art.nr 109125   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen

SEAMAN’S SHOT + MINI
0,70 liter    art.nr 113500   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen

0,02 liter    art.nr 113501   
- € 0,15
doosinhoud: 24 mini’s
prijs per doos à 24 mini’s: 
- € 3,60

EDINBURGH GIN & TONIC BLIK 
12x25cl    art.nr 199904   - € 1,25

DUTCH DYNAMITE + MINI
0,70 liter    art.nr 113188   
- € 0,20
doosinhoud: 6 flessen

0,02 liter    art.nr 199592   
- € 0,04
doosinhoud: 36 mini’s
prijs per doos à 36 mini’s: 
- € 1,44

WKD 4,0% BLUE
6x0,70 liter    art.nr 199911   
- € 1,23
glas 24x27,5cl   art.nr 199933   - € 2,29
pet  24x27,5cl    art.nr 199926   - € 3,00 

WKD 4,0% PASSION FRUIT
6x0,70 liter    art.nr 199916   
- € 1,23

Geen 18, geen alcohol.
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HABITATION VELIER 
BARBADOS 2009 
MOUNT GAY 9YO
Een drievoudig gedistilleerde potstill rum die nog steeds wordt 
geproduceerd in Barbados / Mount Gay en na 9 jaar in ex-
bourbon-vaten te hebben gerijpt 
wordt gebotteld door Velier. Een 
krachtige, rijke en complexe pure 
single rum. 
Neus:  Fruit, vanille en zoete   
 specerijen.
Smaak:  Zacht en warm, fruitig  
 en kruidig.
Afdronk: Lang en complex, fruit  
 en specerijen.
0,70 liter    art.nr 112455   
 
doosinhoud: 6 flessen

NEISSON RHUM 
MARTINIQUE LE 
VIEUX
Neisson Rhum Martinique Le 
Vieux is een volle rum met een 
alcoholpercentage van 45%. In 
de neus heeft de rum veel weg 
van gekonfijte vruchten, cacao en 
peperachtige tonen. In de mond 
is de rum rond en kent deze 
fijne invloeden van amandelen 
en pittige smaak die de rum zijn 
karakter geeft. De rum is zowel 
zacht als krachtig.
0,70 liter    art.nr 112378   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.neisson.fr

FEBRUARI - € 5,00 MAART - € 3,00

RUM VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

BIG PEAT ISLAY 
MALT WHISKY
Big Peat combineert 
een selectie van zware 
rokerige, ziltachtige en 
ook asachtige malts 
uitsluitend afkomstig 
van het magische whisky 
eiland Islay, Ardbeg, Caol 
Ila, Bowmore en Port Ellen 
om maar een paar namen 
te noemen!

0,70 liter    art.nr 108726   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.douglaslaing.com

PADDY 
OLD IRISH 
WHISKEY
Paddy Whiskey is driemaal gedistilleerd 
uit de beste kwaliteit gerst en water. Dit 
zorgt voor een whiskey, die bijzonder licht, 
evenwichtig en zuiver is. Paddy bevat een 
hoog percentage malts. 
Één van de zachtste whiskey’s van Ierland 
aldus Jim Murray, International Whiskey 
Connaisseur. 

1,00 liter    art.nr 109210   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.paddy.ie

FEBRUARI - € 3,00 MAART - € 1,30

WHISKY VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  
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Geen 18, geen alcohol.  

Geen 18, geen alcohol.  

FEBRUARI - € 0,74 MAART - € 4,00

SPIRIT VAN DE MAAND

TANTEHUE 
CABERNET 
SAUVIGNON
Een wijn met een intens rode kleur en 
aroma’s van kers en rijpe pruimen.

0,75 liter    art.nr 780737   
 
doosinhoud: 6 flessen

PHEBUS 
MALBEC
De robijnrode wijn heeft een mooie 
paarse weerschijn. De neus van deze 
Malbec heeft veel donker fruit waarbij 
ook zoethout te herkennen is. De 
smaak is vol en explosief waarbij 
kruidigheid en donker fruit zeer 
herkenbaar is.

0,75 liter    art.nr 785057   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.bodegasfabre.com

FEBRUARI 11+1 MAART 11+1

WIJN VAN DE MAAND

FEBRUARI - € 1,20 MAART - € 0,57

SPIRIT VAN DE MAAND

PRAVDA 
ESPRESSO 
VODKA
Helder ijswater van nabijgelegen 
bergbronnen, bijzondere zoete rogge 
van de late oogst en zorgvuldige 
ambachtelijke distillatie creëren 
samen met het natuurlijke aroma 
van espresso een prachtige 
gearomatiseerde wodka.

0,70 liter    art.nr 110007   
 
doosinhoud: 6 flessen 

www.pravdavodka.com

OPAL NERA 
ZWARTE 
SAMBUCA
Zacht en elegant, met de heerlijke 
smaak van vlierbessen en hints van 
anijs en citroen. Serveer Opal Nera 
puur of over ijs. 

0,70 liter    art.nr 117364   
 
doosinhoud: 6 flessen

www.opalnera.com
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NADER BEKEKEN

Domaine de la Brunely is nog niet zo oud als het wijngoed zelf. 
Grootvader Rémy Carichon was vooral kweker van planten, 
waaronder jonge wijnstokken. Zijn kwekerij lag binnen de 
appellation Vacqueyras, bij het dorpje Sarrians en hij besloot om 
eind jaren ’70, begin jaren ’80 ook zelf wat wijnstokken aan te 
planten. 
Zoon Charles, die momenteel de leiding heeft, schakelde geheel 
over op wijnbouw. Hij wordt inmiddels bijgestaan door zijn zoon 

Edouard. Charles Carichon heeft in de loop der jaren het wijngoed 
uitgebreid tot 80 ha, met wijngaarden in de belangrijkste 
appellations van de zuidelijke Rhône. Er wordt met respect voor 
de natuur gewerkt: onkruid in de wijngaard wordt bestreden door 
het gebruik van een speciale graslaag tussen de rijen, waarmee 
ook het bodemleven wordt bevorderd. Ook de vinificatie is erop 
gericht om wijnen te maken die zo puur mogelijk zijn. We stellen 
de wijnen graag aan u voor.

VENTOUX ROUGE
Afkomstig van de Monts de Vaucluse. 
Druivenrassen: 40% syrah, 40% grenache, 20% 
carignan; leeftijd stokken 10-45 jaar.
De wijn is diep robijnrood van kleur. En heeft 
volop rood fruit en wat kruidigheid in de neus. Hij 
is intens van smaak, met veel rood, kruidig fruit 
binnen een structuur van zachte tannine. 
Bijzonder aantrekkelijke, toegankelijke wijn.
0,75 liter    art.nr 785050   
 

DOMAINE DE LA BRUNELY

11+1 ACTIE

www.domainebrunely.com
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CÔTES DU RHÔNE ROUGE
Afkomstig van diverse percelen in de Vaucluse. Druivenrassen: 50% 
grenache, 30% syrah, 20% carignan; leeftijd stokken 10-60 jaar.
De wijn is robijnrood van kleur en heeft veel vers rood fruit in de 
geur. De wijn heeft fijne tannines en prettige zuren, dit geeft de 
wijn structuur en maakt hem heel levendig. Het fruit van de geur 
zet door in de smaak. Heerlijke klassieke Rhône wijn.
0,75 liter    art.nr 785045    

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES MASSIF 
D’ UCHAUX
Afkomstig van de hellingen van het Massif d’Uchaux, ten noorden 
van Orange. Druivenrassen: 50% grenache, 30% syrah, 15% carignan, 
5% cinsault; stokken 10-60 jaar. De wijn is diep robijnrood van 
kleur en heeft heel veel zwoel, rijp rood fruit in de geur. Prachtig 
evenwicht tussen fruit, tannines en zuren. Veel diepte en structuur. 
Fraaie wijn met veel charme.
0,75 liter    art.nr 785054    

VACQUEYRAS ROUGE
Afkomstig van de wijngaarden direct rond het domaine zelf. 
Druivenrassen: 50% grenache, 10% mourvèdre, 10% carignan en 
cinsault. De wijn is diep robijnrood van kleur met een verfijnde 
neus, veel diepte, zwart fruit. In de smaak ook veel verfijning, 
boordevol fruit, veel structuur. Prachtige wijn.
0,75 liter    art.nr 785053   

GIGONDAS
Afkomstig van de kalk-zandsteen terrassen aan de westelijk voet 
van de Dentelles du Montmirail. Druivenrassen: 80% grenache, 20% 
mourvèdre; leeftijd stokken 40-90 jaar. De wijn is diep van kleur 
met een rijke grenache geur. Hij is mondvullend, bijna wulps van 
smaak. Het fruit bulkt haast over de tannines heen. Imponerende, 
grootse wijn.
0,75 liter    art.nr 785052    

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
Afkomstig van terrassen met grote ronde kiezelstenen. 
Druivenrassen: 60% grenache, 40% syrah; leeftijd stokken 15-30 
jaar. 12 maanden op barrique gerijpt.De wijn is robijnrood van kleur 
en qua geur diep en kruidig. Het is een zeer complexe wijn met veel 
diepte. Het fruit en de tannines zijn versmolten met de subtiele 
houttoon, die je eerder ervaart dan proeft. Fraaie Châteauneuf!
0,75 liter    art.nr 785055    

doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.  
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ANDELUNA 1300 
Temidden van grote en mega-grote wijnbedrijven 
in de wijnstreek van Mendoza, is Andeluna 
een kleine parel, een schitterende briljant. De 
wijngaarden van Andeluna liggen bij Tupugato, 
op een hoogte van meer dan 1.300 m boven 
zeeniveau. Tupungato wordt in Argentinië 
algemeen erkend als één van de beste gebieden 
voor het produceren van kwaliteitswijnen. Alle 
druiven komen van het eigen, ca. 80 ha grote 
wijngoed. Andeluna, dat is “estate bottled wine”, 
een “domaine”, zouden ze het in Frankrijk noemen. 

0,75 liter     

CABERNET SAUVIGNON    art.nr 780780   
CHARDONNAY      art.nr 780783    
MALBEC      art.nr 780781    
MALBEC ROSÉ      art.nr 780779    
MERLOT      art.nr 780777    
SAUVIGNON BLANC     art.nr 780792    
TORRONTES      art.nr 780782    

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol. FEBRUARI 11+1

FEBRUARI -10%

AUSSIERES 
Even ten westen van Narbonne ligt het Domaine 
d’Aussières, een wijngoed met een eeuwenoude 
historie: al in de tijd van de Romeinen werd hier 
wijn verbouwd. Net als zoveel wijngoederen in 
de streek raakte het in de loop van 20e eeuw 
in verval. In 1999 kocht Domaines Barons de 
Rothschild (Lafite) het 550 ha grote domaine 
en begon aan een zeer uitgebreid herstelplan. 
De oude, zwaar verwaarloosde wijngaard werd 
geheel gerooid en een nieuwe wijngaard van 
bijna 170 ha werd aangeplant. Naast de twee 
schitterende Corbières die hier geproduceerd 
worden, zijn er een rode en een witte Aussières 
Pays d´Oc.  Ook hiervoor geldt: authentieke 
wijnen waarin “de hand van Lafite” duidelijk 
waarneembaar is.

0,75 liter    
BLANC PAYS D’ OC art.nr 785247
ROUGE PAYS D’ OC art.nr 785248

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.
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ACTIE - € 0,45

FEBRUARI 11+1

CENT’ARE  
BIJ AFNAME VAN 18 FLESSEN € 0,45 KORTING 
Op Sicilië, de 2e wijnbouwregio van Italië, maakt de familie Carlo 
Pellegrino al sinds 1880 marsala (versterkte wijn) en stille wijnen. 
Hun stille wijnen hebben door de invloed van de zee en de warmte 
een heel eigen karakter. Voor hun marsala verbouwen ze de typisch 
Siciliaanse druiven: nero d’avola, grillo, inzolia, catarratto en 
zibibbo die ze deels ook als stille wijn vinifiëren met een heel goed 
verrassend resultaat. 

0,75 liter     

GRILLO    art.nr 785128   
Heerlijk frisse wijn met bloemen, fruit met een hint van perzik. 
Mooi droog met een goede structuur en een tikje exotisch.

NERO D’AVOLA    art.nr 785129    
De rijke geur van hout, bosvruchten en een fijne amandeltoets zijn 
opvallend, samen met de soepele tannines die het donkere fruit 
begeleiden. Kruidig en warm van smaak.

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.  

CERULLI SPINOZZI 
MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO 
Verjaag de winter met deze authentieke Montepulciano 
d´Abruzzo. Het wijngoed Cerulli Spinozzi ligt te midden 
van het wild-romantische berglandschap van de 
Abruzzen. Het gebied staat bekend als de heuvels van 
Teramo, een viertal valleien die vanaf de flanken van de 
Gran Sasso afdalen naar de Adriatische zee en tezamen 
de DOC Montepulciano d’Abruzzo vormen. 
Het wijngoed is eigendom van de broers Francesco 
en Vincenzo Cerulli Irelli. De dagelijkse leiding is 
in handen van Vicenzo’s zoon Enrico, die met veel 
inzet en enthousiasme een enorm en kostbaar 
hervormingsprogramma op het wijngoed doorvoert, 
gericht op nog betere kwaliteit van de wijnen.

0,75 liter    art.nr 770362   
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.  
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DOPFF AU MOULIN
De familie Dopff is al eeuwen verbonden met het prachtige 
Elzasser stadje Riquewihr en haar wijnen. Nog altijd is Dopff 
‘au Moulin’ voor 100% een familiebedrijf; de dagelijkse 
leiding ligt tegenwoordig in handen van Etienne-Arnaud 
Dopff, alweer de 13e generatie van de Dopff’s. 

PINOT BLANC
0,75 liter    art.nr 785091  

RIESLING
0,75 liter    art.nr 785081    

PINOT GRIS
0,75 liter    art.nr 785196   

GEWURZTRAMINER 
0,75 liter    art.nr 785131    

doosinhoud: 6 flessen per soort

MAART 11+1

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.
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DUFFOUR
De familie Duffour verbouwt al druiven sinds 1955 maar deze 
werden voornamelijk gebruikt om Armagnac van te maken. De 
vader van Nicolas, de 3e generatie, begon in 1983 zelf wijn te 
maken met respect voor het terroir, gebruik makend van lokale 
druiven zoals de colombard en de tannat. 

CÔTES DE GASCOGNE BLANC 
Deze wijn is een blend van de colombard, ugni blanc en de gros 
manseng. Deze laatste is een bijzondere druif die de blend een 
wat kruidiger en verfijnder karakter verleent. Tezamen zorgen ze 
voor een lekker ongecompliceerde, witte wijn met een karakter van 
tropisch fruit, vers geplukte bloemen en citrus.  
0,75 liter    art.nr 789420   

CÔTES DE GASCOGNE ROUGE
De rode Duffour is een blend van cabernet sauvignon (structuur en 
donker fruit), merlot (lichter fruit en souplesse) en tannat (tannines 
en kruidigheid). Maar het is vooral de combinatie van deze druiven 
die ervoor zorgt dat deze wijn vooral fruitig is en tegelijkertijd een 
licht kruidig karakter heeft. Het is een soepel glas wijn, waar je 
graag een tweede van drinkt. 
0,75 liter    art.nr 789423   
doosinhoud: 6 flessen per soort

Naast de uitstekende kwaliteit, is het leuke van deze wijn dat er van 
het etiket maar liefst 8 verschillende versies bestaan: in één doos 
zitten flessen met 6 verschillende etiketten.
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FEBRUARI 11+1
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

Het vaak nog gure weer van februari vraagt om gulle 
wijnen die de zon in huis brengen. Daarvoor bent u bij 
Faustino aan het goede adres. De heerlijke Rioja’s van 
deze befaamde bodega zijn niet voor niets wereldwijd 
succesvol: dit wijnhuis, al bijna 140 jaar volledig in 
handen van en geleid door dezelfde familie, verbouwt 
(heel ongebruikelijk in Rioja) de meeste en voor haar 
Reservas en Gran Reservas, zelfs alle druiven zelf. 
Faustino wordt, mede om die reden, wel vergeleken met 
de grote château-wijnen van Bordeaux. Met ruim 800 
ha eigen wijngaarden, gelegen in de beste delen van 
de Rioja Alavesa, blijft het gehele productieproces, van 
wijnstok tot gebottelde fles, in één hand.
Met dat al is het opmerkelijk dat de wijnen van Faustino 
eigenlijk heel concurrerend geprijsd zijn. En al helemaal 
met deze aantrekkelijk actieaanbieding.

VII TINTO
0,75 liter    art.nr 780044    
CRIANZA
0,75 liter    art.nr 785066    
V RESERVA
0,75 liter    art.nr 780032    

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 meest toegankelijke wijnen van dit 
wijnhuis zijn de Hermon wijnen: ongecompliceerd en 
lekker bij vele gelegenheden.

0,75 liter    

Mount Hermon Red     art.nr 785181   
Mount Hermon White  art.nr 785215  
 
doosinhoud: 6 flessen per soort ACTIE -10%
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LORGERIL 1620
BIJ AFNAME VAN 12 FLESSEN € 0,50 KORTING

De familie De Lorgeril woont al sinds 1620 op hun château in het 
plaatsje Pennautier, dichtbij Carcassonne in de regio Languedoc-
Roussillon. In al die tijd is er natuurlijk veel veranderd, maar 
de wijnen die ze maken zijn al eeuwen beroemd. Ook Lodewijk 
XIII verbleef er korte tijd om dit te ontdekken. Door hun lange 
geschiedenis in de streek, heeft de familie een grote passie voor 
dit gebied. Ze kennen de terroirs als de beste en creëren mooie 
frisse en elegante wijnen.

0,75 liter     

CHARDONNAY VIOGNIER    art.nr 785450
60% chardonnay, 40%  viognier
Krachtige neus, met voornamelijk vers fruit aroma’s van grapefruit, 
ananas, citroenschil en lychee maar ook subtiel wat gedroogde 
abrikozen en muskaat. Wijn met een goede balans, verfrissend en 
zacht met heerlijke tonen van citrusfruit.   

SYRAH VIOGNIER    art.nr 785451    
84% syrah, 16%  viognier
Donker kersenrode kleur. Aroma’s van Mediterrane kruiden, cassis 
vermengd met abrikozen en verse druiven. De smaak is rond en vol 
met fruit. Zachte tannines. 

PINOT NOIR    art.nr 785452    
100 % pinot noir
Complexe neus met rood fruit aroma’s (kers, aardbei), kruiden en 
viooltjes. Het mondgevoel, dat zacht en smakelijk is, biedt een 
mooie balans die zijdezachte en dropachtige tannines geeft. 

CABERNET FRANC    art.nr 785584   
100 % cabernet franc
Helder robijnrode kleur en een krachtige neus met veel rood fruit 
en een lichte kruidigheid van menthol. Een mooie gestructureerde 
karaktervolle wijn die lang blijft nahangen. 

doosinhoud: 6 flessen per soort 

Geen 18, geen alcohol.
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MAART 11+1 / -10%

LOS VASCOS DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE
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); in 2018 werd het 
30-jarig jubileum gevierd. 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 
aroma-potentieel te ontwikkelen. De Grande Réserves en Le Dix 
rijpen op vaten afkomstig van de eigen kuiperij van Château Lafite-
Rothschild. En om het 30-jarig jubileum uit 2018 voor u nog wat te 
verlengen, nu een extra scherpe aanbieding op de Grande Réserves 
en Le Dix. 

MAART 11+1
SAUVIGNON BLANC 
0,75 liter    art.nr 789173   
 

CHARDONNAY
0,75 liter    art.nr 789172   
 

CABERNET SAUVIGNON
0,75 liter    art.nr 789171   
 

MAART 10% KORTING
GRANDE RESERVE
0,75 liter    art.nr 789323   
 

CARMENERE GRANDE RESERVE
0,75 liter    art.nr 785201   
 

LE DIX DE LOS VASCOS
0,75 liter    art.nr 785203   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE 11+1

RIOJA MONTECILLO
 
Bodegas Montecillo bestaat al sinds 1874 en is daarmee één van de 
oudste Spaanse wijnbedrijven. De wijn kan worden omschreven als een 
schoolvoorbeeld van de klassieke Rioja-stijl. De letterlijke vertaling van 
Montecillo is "kleine heuvel", een mooi terroir in de Rioja Alta. 

BLANCO BARREL FERMENTED 
0,75 liter    art.nr 780735   
 

CRIANZA
0,75 liter    art.nr 780732   
 

RESERVA
0,75 liter    art.nr 780733   
 

GRAN RESERVA
0,75 liter    art.nr 780734   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.
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Anno 1806

Mooiplaas Wine Estate and Private Nature Reserve 

zoals het bedrijf voluit heet, is prachtig gelegen 

in het beroemde wijngebied Stellenbosch. Het 

totale Estate bestaat deels uit wijngaarden en is 

ook een klein natuurreservaat. Dit alles wordt al 

jaren gerund door de familie Roos. Louis Roos, de 

wijnmaker, gebruikt een groot aantal traditionele 

methodes omdat hij vindt dat wijnen authentiek 

moeten zijn. Daarnaast dienen ze elegant, in 

balans en gestructureerd te zijn. Kortom: plezier 

toevoegen aan het leven ! En daar zijn deze 

Langtafel-wijnen een goed voorbeeld van.

0,75 liter    

Red art.nr 780610    
Rosé art.nr 780611   
White art.nr 780609  

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE 22+2

Geen 18, geen alcohol.  

BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN - € 0,40 

PHEBUS
BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN - € 0,40 PER FLES

0,75 liter     

De in Bordeaux geboren Fransman Hervé Fabre 
arriveerde begin jaren ‘90 in Argentinië op 
zoek naar mogelijkheden om te investeren 
in wijngaarden. Onder de indruk van het 
potentieel en de kwaliteit van de Malbec 
druif, besloot hij zich er te vestigen in 1992. 
Hij werd één van de eerste pioniers op het 
gebied van Argentijnse wijn gemaakt van één 
druivensoort.  

CABERNET SAUVIGNON art.nr 785063 
CHARDONNAY      art.nr 785060
MALBEC      art.nr 785057
MALBEC ROSÉ      art.nr 785069
SYRAH       art.nr 785065
TORRONTES      art.nr 785064

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.  
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ACTIE 11+1

Het is al weer de 7e generatie wijnmakers, die aan het roer 
staan van dit familiedomein. Laurent en zijn zonen maken 
prachtige wijnen van oude wijnstokken die gemiddeld tussen 
de 45 en 60 jaar oud zijn.  Hoewel ze voor het merendeel in 
het Beaujolais gebied liggen, heeft de familie ook enkele 
kleine wijngaarden in het zuidelijkste gebied van de 
Bourgogne. De Monnik Dranken maakte hieruit een selectie. 

BEAUJOLAIS BLANC TERRE LOYSE 
Geuren van witte bloesem en citrusvruchten. In de mond 
een fijne smaak van witte perzik en citrusvruchten. Ragfijne 
zuren met mooie mineraliteit op het eind, die voor een lange 
afdronk zorgen.
0,75 liter    art.nr 785477    

MACON VILLAGES VIEILLES VIGNES
Een frisse geur van peer. In de mond vriendelijk en mooi zuiver 
van structuur met smaken van citrus, groene appel en rijp 
fruit. 
0,75 liter    art.nr 785483    

SAINT VERAN VIEILLES VIGNES
Aroma’s van rijpe grapefruit en perzik. In de smaak: geel fruit. 
De structuur is mooi droog en mond vullend.
0,75 liter    art.nr 785484    

POUILLY FUISSE VIEILLES VIGNES
Subtiele neus van rijp citrusfruit en perzik. In de smaak 
ontvouwt zich een mooie combinatie van rijp geel fruit met 
een fijne ziltige mineraliteit. Mooi droog, strak, energiek en 
mond vullend.
0,75 liter    art.nr 785485    

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.  
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MAART 11+1

PIERRE JEAN
Het merk Pierre Jean is vernoemd naar één van de kleinzonen van Yvon 
Mau, die het prachtige wapen voor de fles ontwikkelde. De serie Pierre 
Jean bestaat uit zeer toegankelijke wijnen die elke dag een feestje zijn. 
Daar draagt de fraai gestileerde fles natuurlijk ook aan bij.

0,75 liter     
Bij 240 flessen - € 0,20  
Bij 180 flessen - € 0,15  
Bij 120 flessen - € 0,10  

Colombard Chardonnay Blanc art.nr 770026    
Grenache Rose       art.nr 770013    
Grenache Rouge       art.nr 770028    
Merlot Cabernet Sauvignon     art.nr 770030   
 
Moelleux Comte Tolosan 
0,75 liter    art.nr 770014     
Bij 240 flessen - € 0,20  
Bij 180 flessen - € 0,15  
Bij 120 flessen - € 0,10  

Sauvignon Blanc 
0,75 liter    art.nr 770027   
Bij 240 flessen - € 0,20  
Bij 180 flessen - € 0,15  
Bij 120 flessen - € 0,10  

FEBRUARI ACTIEdoosinhoud: 6 flessen per soort 

BIJ AFNAME VANAF 120 FLESSEN GRATIS 6 PLACEMATS.
Geen 18, geen alcohol.  

Geen 18, geen alcohol.  

SANTANA TINTO 
TEMPRANILLO
 
Bodegas Victorianas is gevestigd in de gebouwen 
waar Bodegas Faustino oorspronkelijk, tot aan het 
midden van de jaren ‘60, zijn thuis had in het hart 
van Oyon. Men legt zich hier toe op het maken van 
goede, betaalbare wijnen voor alledag, onder het 
wakend oog van de wijnmakers van Faustino.
Santana is fraai robijnrood van kleur en geurt 
uitnodigend naar zoet rood fruit, jam, groene 
paprika en specerij. De wijn smaak stevig en 
harmonieus met fijne combinatie van fruit, 
tannine en houtimpressies. Het is ronduit 
ongelooflijk dat zo’n goede wijn voor zo´n lage 
prijs aangeboden kan worden.

0,75 liter    art.nr 785245   
 
doosinhoud: 6 flessen
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FEBRUARI 11+1
Geen 18, geen alcohol.  

Van alle wijnen uit het gebied rond Verona geniet de Valpolicella waarschijnlijk de grootste reputatie. Rood, op basis van vooral de 
corvina-druif, komen ze in allerlei stijlen. Sartori di Verona is één van de belangrijkste wijnhuizen van de streek en een ware specialist. 
En heel plezierig voor de wijnliefhebber met de bescheiden beurs: Arco di Giove Corvina-Merlot biedt al het heerlijke fruit van een 
Valpolicella en de L’Appassione in een buitengewoon aantrekkelijke én betaalbare wijn die direct aansluit bij de grote vraag naar 
Ripasso-wijnen.  www.sartorinet.com

ARCO DEI GIOVI MERLOT CORVINA
0,75 liter    art.nr 770361    

VALPOLICELLA DOC
0,75 liter    art.nr 770371    

VALPOLICELLA CLASSICO
0,75 liter    art.nr 770356    

VALPOLICELLA CLASSICO MONTEGRADELLA
0,75 liter    art.nr 770357   

L’APPASSIONE ROSSO
0,75 liter    art.nr 770383    

REGOLO VALPOLICELLA RIPASSO
0,75 liter    art.nr 770366    

doosinhoud: 6 flessen per soort
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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 vaders 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: Coastal Maipo, 
Casablanca, Colchagua, Leyda en Huasco (Atacama).

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

MAART 11+1
Geen 18, geen alcohol.  

WEINZIERL 
Oostenrijk is een erg klein wijnland. Het produceert slechts 1% 
van de wereldproductie van wijn. Maar het kleine beetje dat 
er is, is van topkwaliteit. Het merendeel van de Oostenrijkse 
wijnen is wit en dan vooral de Grüner Veltliner. In het dorpje 
Krems, gelegen in de Donau vallei, 70 km ten westen van 
Wenen, bestaat als sinds 1447 een samenwerking tussen 
verschillende wijnboeren. Die samenwerking is uitgegroeid 
tot het bedrijf Winzer Krems. Naast de witte Grüner Veltliner 
maakt Winzer Krems ook rode wijn van de meest aangeplante 
rode druif, de Blauer Zweigelt. Deze druif is in deze regio 
bijzonder lastig te verbouwen. Maar omdat de Blauer Zweigelt 
zeer resistent is tegen vorst én tegen warmte en geen 
bijzondere bodemvoorwaarden vereist, kan hij goed gedijen.

0,75 liter     

BLAUER ZWEIGELT     art.nr 789197    
Het uitgesproken fruitig- kruidig karakter doet denken aan een 
schaal vol bessenfruit. Hij is vol, krachtig, smaakvol, licht kruidig, 
mooi rond en bevat een structuur met aantrekkelijke zuren.

GRUNER VELTLINER    art.nr 789198    
Deze wijn voldoet aan alles wat je verwacht van een Grüner 
Veltliner: een strogele kleur, aroma's van bloemen, perzik met 
lichte peper, droog en heel lichtvoetig. De smaak is licht kruidig 
en is knisperfris.

doosinhoud: 6 flessen per soort ACTIE 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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Blokkeer deze datum in uw agenda:

maandag 11 maart 2019  
Tussen 11.00 en 19.00 uur bent u van harte welkom.

Locatie: 
Paleis Soestdijk
Amsterdamsestraatweg 1
3744 AA  Baarn

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Laat u ons even weten of we op u mogen rekenen?  

Dat kan op de volgende wijzen:

- Stuur ons een e-mail: mwx@monnik-dranken.nl

- Schrijf u in op onze website: www.monnik-dranken.nl/nl/monnik-wine-experience

- Bel ons: 0541 - 513 076

- Informeer uw accountmanager

Vermeld a.u.b. uw bedrijfsnaam, waar mogelijk uw klantnummer en het aantal personen.

Wij zien uit naar uw komst.

In het afgelopen jaar zijn er fantastische dingen gebeurd: we vierden ons 100-jarig 

bestaan, ontvingen het predicaat ‘koninklijk’ en hebben weer nieuwe wijnhuizen 

toegevoegd aan onze portfolio. Deze gebeurtenissen vragen om een nieuwe editie  

van de Monnik Wine Experience, ditmaal op een locatie met koninklijke allure.

Op maandag 11 maart 2019 ontvangen  
wij u graag op Paleis Soestdijk.

In deze voormalige koninklijke residentie kunt u zich laten onderdompelen in het mooie 

wijnassortiment van De Monnik Dranken, ontmoet u de producenten en ontdekt u de 

(nieuwe) wijnen en de verhalen erachter, terwijl u en passant rondkijkt in het paleis.  

Er is zelfs de mogelijkheid om aan een rondleiding deel te nemen.

Ook kunt u kennismaken met de lumineuze wijze waarop Niek Beute een proeverij 

begeleidt zoals hij dat ook in uw bedrijf zou kunnen doen. Daarnaast is er tijdens de 

Monnik Wine Experience een masterclass ‘Wijn in hout - Hout in wijn’.  

Kortom, genoeg redenen om deze Monnik Wine Experience te bezoeken.

U bent van harte uitgenodigd.
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DE MONNIK DRANKEN 
KRIJGT PREDICAAT 
“KONINKLIJK”
In een volgepakte Monnikskap opende Hans Olde Monnikhof 
dinsdagavond 18 december 2018 om 19.30u de avond met een 
welkomstwoord.

Vervolgens nam Andries Heidema, commissaris van de Koning in 
de provincie Overijssel, het woord en reikte namens koning Willem 
Alexander de bij het predicaat “Koninklijk” behorende oorkonde uit 
aan Hans en Luuk Olde Monnikhof. Hiermee is De Monnik Dranken, 
na Grolsch, Ten Cate en Stempher het vierde Twentse bedrijf dat 
zich ‘Koninklijk’ mag noemen.

Na het uitreiken van deze oorkonde gaf Patrick Welman, kersverse 
burgemeester van Oldenzaal, aan bijzonder trots te zijn op het 
eerste bedrijf in Oldenzaal dat zich Koninklijk mag noemen. 
Namens de personeelsvereniging van De Monnik Dranken sloot 
Frans Temmink de avond af met een mooie speech.



42

BAS NIJHUIS ALS GASTSPREKER  
OP SPONSORAVOND “VRIENDEN VAN DE BOESKOOL”, 
BIJ DE MONNIK DRANKEN

De Stichting Boeskool is Lös organiseert ieder jaar na hun Boeskool 
is Lös evenement een afsluitende sponsoravond voor de “Vrienden 
van de Boeskool”. Samen met Grolsch is De Monnik Dranken één 
van de hoofdsponsors van dit mooie zomerevenement.

De Monnik Dranken is er trots op, dat ze voor de tiende 
achtereenvolgende keer, als gastheer voor deze avond mag 
optreden. De sponsoravond voor de Vrienden van de Boeskool 
vond plaats in onze Monnikskap op maandag 27 november 2018. 
Voorgaande jaren hebben we ook al spraakmakende gastsprekers 
mogen begroeten, zoals Gertjan Verbeek, oud trainer van o.a. F.C. 
Twente, SC Heerenveen en Feyenoord, commercieel en technisch 
directeur bij F.C. Twente Jan van Halst, sportpresentator Kees 
Jansma, scheidsrechter Bjorn Kuipers, oud-Heracles-voorzitter en 
tegenwoordig voorzitter van de raad van commissarissen bij de 
KNVB Jan Smit, ex-voetballers Rene van der Gijp en Wim Kieft.

Vanaf 19.30 uur werden zo’n 90 genodigden ontvangen. De 
gasten werden welkom geheten door Hans Olde Monnikhof en 
daarna door Wim Lasonder, voorzitter van Stichting Boeskool 
is Lös. Na het zien van een mooie aftermovie van de afgelopen 
editie van de Boeskool is Lös, kondigde Mark Arends namens de 
sponsorcommissie de gastspreker van vanavond aan.

Dit jaar was de gastspreker, niemand minder dan Bas Nijhuis, 
topscheidsrechter en eigenaar van een bakkerij in Haaksbergen. 

Bas maakte de aanwezigen op uitermate luchtige en komische wijze 
deelgenoot van zijn grote liefde voor het voetbal. Hij wist iedereen 
weer positief te verbazen over wat er zich allemaal afspeelt in het 
leven van een toparbiter.

De zaal was één luisterend oor, op het moment dat Bas met veel 
humor en relativering begon met zijn dynamische verhaal dat 
werd ondersteund met prachtige beelden en hilarische anekdotes. 
De vragen van de aanwezige gasten, werden eveneens op een 
komische en ludieke wijze door Bas beantwoord.

Nadien werd er nog gezellig nagepraat, onder het genot van een 
drankje en een hapje, gastvrij en vakkundig verzorgd door onze 
Monnik collega’s Esther de Leeuw, Bastian Nijhuis en René Seiger.
Zowel voor de mensen van de Boeskool als voor De Monnik 
Dranken/Grolsch was het een hele gezellige en geslaagde feest- 
en netwerkavond, waarbij een ieder met een voldaan gevoel 
huiswaarts keerde.
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HORECAVA 2019: 
SUCCESVOLLE AFTRAP 
NIEUWE JAAR VOOR DE 
MONNIK DRANKEN!
Maandag 7 t/m donderdag 10 januari 2019 vond de 63ste editie 
van de Horecava -de grootste en meest toonaangevende 
horecavakbeurs van Nederland- plaats. Voor De Monnik Dranken 
was het 26e editie en vanzelfsprekend waren wij wederom goed 
vertegenwoordigd in de RAI te Amsterdam.
De stand was ook dit jaar opgesplitst in twee delen. Enerzijds de 
Club & Partydrinks en anderzijds een grote halfronde cocktailbar, 
waar onze premium spirits op fraaie wijze in de spotlight stonden.
Ten opzichte van het voorgaande jaar was er dit jaar een gedeelte 
apart ingericht voor Nozem Oil en de premixen WKD en Edinburgh 
Gin Tonic in blik. Dit sloeg ons inziens enorm aan. De cocktailbar 
werd bemand door Max van Helvoirt, eigenaar van Diligence 
Cocktails te Waalwijk en tevens bedrijfsleider bij Havana Tilburg.

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

GEZINSUITBREIDING BIJ 
MARLOES, SANDER EN 
SUZE
Op 2 januari 2019 om 6.55 uur is Cato, het zusje van Suze en de 
dochter van Marloes en Sander, geboren. Cato is 50 cm lang en 
woog 3458 gram bij de geboorte. Marloes, Sander en Suze zijn 
dolgelukkig met hun tweede dochter en zusje.

Met zijn drieën was het fijn
Maar met z’n vieren
moet het nog fijner zijn
Ruim twee jaar ben ik alleen geweest.
Maar nu heb ik een zusje.
Het is feest!
Suze

Sander Bokhove werkt sinds 1 oktober 2014 bij De Monnik Dranken 
als medewerker Marketing & Communicatie. We wensen Marloes, 
Sander en Suze heel veel plezier en geluk met Cato.

NIEUWJAARSBORREL 2019 
VOOR PERSONEEL DE 
MONNIK DRANKEN

De jaarlijkse Nieuwjaarsborrel voor het personeel van De Monnik 
Dranken vond plaats in onze Monnikskap op vrijdag 11 januari 
2019 vanaf 16.30 uur. Vele Monnik collega’s waren present. Er werd 
teruggeblikt op het afgelopen jaar door Hans Olde Monnikhof 
middels zijn traditionele toespraak. Allerlei gebeurtenissen en 
activiteiten van 2018 passeerden de revue, met als hoogtepunten 
uiteraard ons 100-jarig jubileum en het verkrijgen van het predicaat 
Koninklijk. 

Tevens werd er vooruitgeblikt naar de toekomst, waarbij 
marktontwikkelingen, doelstellingen, kansen en uitdagingen aan de 
orde kwamen. Namens het management-team werden alle collega’s 
hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar. 
Voor ieders inzet, loyaliteit, enthousiasme en ieders inbreng tot 
een goede en collegiale sfeer, die mede bepalend is voor de unieke 
bedrijfscultuur van De Monnik Dranken. Vervolgens genoten alle 
aanwezigen volop van een heerlijk buffet en uiteraard van de 
nodige drankjes. Ook deze keer was het was een heel gezellig en 
informeel samenzijn dat om ca. 22.30 uur werd beëindigd, met 
dank aan onze actieve personeelsvereniging voor de uitstekende 
organisatie.
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135 JAAR
KENNIS & ERVARING 

PROEF HET ZELF

PERFECT SERVE
35ml Boomsma Dry gin gemixt 

met 100ml Premium Tonic Water 
en een garnering van blauwe 

bessen maakt van deze Gin de 
ultieme smaakbekleving. Serveer 
deze Gin Tonic in een tumbler 

glas, gevuld met ijsklontjes.

BOOMSMA 
SERVES
Boomsma’s Vlierbessen en Bramen, 
de perfecte partners voor een 
cocktail! Tijdelijk worden de likeuren 
uitgeleverd met halslabel aan de 
fles, waarop twee verrassende serves 
zijn te vinden. Hierbij alvast een 
voorproefje:

Vlierbessen Spritz 
105 ml mousserende witte wijn 
(Prosecco of Cava) 
70 ml Boomsma Vlierbessen 
35 ml appel cider 
Voeg alle ingrediënten toe aan 
een Boomsma glas gevuld met ijs. 
Garneer met schijfjes groene appel.

0,50 liter  

Vlierbessen Likeur   art.nr  113645
Bramen Likeur   art.nr   113644

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

DRY GIN 
0,70 liter    art.nr.  111194    Doosinhoud: 6 flessen

www.boomsma.frl

Facturen digitaal ontvangen
De Monnik Dranken biedt u de mogelijkheid om 
uw facturen digitaal te ontvangen. Wilt u van 
deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u 
een email sturen naar vkf@monnik-dranken.nl 
met daarin uw klantnummer en email adres waar 
we de digitale facturen naar toe kunnen sturen.


