
H   RECA #3
M A G A Z I N E

Horeca Magazine is een uitgave van De Monnik Dranken in Oldenzaal

2020

GIACONDA KOOPMAN  
12,5 JAAR IN DIENST 

MICHIEL OUDE SCHOLTEN 
EN ROB WILKE 
25 JAAR IN DIENST 

PERFECT SERVE  
COCKTAILS

6 7 12
GENIET, MAAR DRINK MET MATE. 
GEEN 18, GEEN ALCOHOL 



2

EDINBURGH GIN & TONIC
Het merk Edinburgh Gin omvat een fantastische range gins, afkomstig uit de gelijknamige 
hoofdstad van Schotland, Edinburgh. De bekroonde gins worden gedistilleerd in een fraaie, 
bezoekwaardige distilleerderij. Deze “craft” distilleerderij is gelegen in West End, in het hart 
van het centrum, op een steenworp afstand van het beroemde kasteel.

BLIK 12X25CL    
Gin & Tonic      art.nr. 199904

Geen 18, geen alcohol.SEPTEMBER EN OKTOBER 5 + 1 

EDINBURG FULL 
STRENGTH FLAVOURED GIN 
0,70 liter 
RHUBARB & GINGER 40%    art.nr. 111366
Kleur: Lichtroze.
Neus: Heldere aroma's van rabarber en jeneverbes met een zachte 
zoetheid.
Smaak: Jeneverbes mooi in evenwicht door een pittige bite met een 
vleugje citrus en kruiden.
Afdronk: Een zachte ronde afdronk met aanhoudende kruiden.

LEMON & JASMINE 40%    art.nr. 111367
Kleur: Heldere spirit.
Neus: Zoete bedwelmende tonen van jasmijnbloesem.
Smaak: Zacht met gedurfde tonen van citroen welke in evenwicht is 
door klassieke jeneverbes.
Afdronk: De aanhoudende citrus leidt tot een zoete finale.

GOOSEBERRY & ELDERFLOWER 40%    art.nr. 111368
Kleur: Lichtgoud.
Neus: Verfrissende en aromatische gin die pittige kruisbes 
harmoniseert met zoete vlierbloesem.
Smaak: Een mooi licht en floraal profiel.
Afdronk: Honingachtig en smaakvol, vlierbloesem is een ideaal 
contrapunt voor de scherpere smaken van de kruisbessen.

Geen 18, geen alcohol.
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0,70 liter    art.nr. 109125

Ingrediënten:
*4 cl. Fireball Cinnamon Whisky
*1 mok warme chocolademelk
*eventueel een snufje zout
Toppings:
*marshmallows
*hagelslag

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

GROLSCH 
FRISBITTERE 
IPA
Grolsch IPA is gebrouwen met Aloha hop. 
Dit geeft het bier aroma’s van tropische 
vruchten, een explosieve frisbittere 
smaak en een fruitige nasmaak.

3x4x30cl    art.nr. 203046
emballage: € 1,20
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Geen 18, geen alcohol.  Geen 18, geen alcohol.  

DUNETTI SAMBUCA
Dunetti houdt vast aan de hoge kwaliteitseisen die worden 
gesteld aan een goede sambuca. De beste steranijs en 
overige, geheime specerijen, geven Dunetti de bijzonder 
plezierige smaak en afdronk. In kleine batches gemaakt 
met de beste ingrediënten op natuurlijke basis (zonder 
toegevoegde geur- kleur- en smaakstoffen). Met kristisch 
oog voor kwaliteit en detail. Van Dunetti kun je het hele 
jaar door genieten. Niet alleen als 'on-the-rocks' aperitief, 
of als digestief op warme zomerdagen, ook 's winters is de 
vloeiende en heerlijke smaak van Dunetti een belevenis bij 
een mooie kop espresso of goede koffie.

0,70 liter    art.nr. 117325

Santocci Limoncello bevat de drie kernwaarden van een 
goede limoncello: 
- Onweerstaanbaar lekker
- Puur
- Traditie 

Santocci’s balans in smaak, afdronk en consistentie als 
ook de mooie kleur (zowel in gekoelde als ongekoelde 
staat), is wat deze limoncello zo bijzonder maakt. 
Santocci limoncello bevat geen geur-, kleur- en 
smaakstoffen en wordt geleverd in een mooie robuuste 
transparante fles.

0,70 liter    art.nr. 117321

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

LUIS THE MARINERO SANGRIA 
Bodegas Valdepablo, producent van de Luis the Marinero Sangria’s, werd in 1928 opgericht 
door Juan Manuel Pablo in Calatayud (Zaragoza). Vanaf dat moment heeft de familie Pablo, 
generatie op generatie, het vakmanschap en de liefde voor wijn overgebracht. Tot op de 
dag van vandaag is Bodegas Valdepablo een familiebedrijf dat traditie en moderniteit 
combineert. Het wijnhuis heeft zich de laatste decennia gespecialiseerd in de productie 
van sangria, wat duidelijk terug te proeven is in de uitstekende kwaliteit van de Luis the 
Marinero Sangria’s. Deze serie authentieke Spaanse sangria’s in een eigentijds jasje bestaat 
uit een rode, witte en rosé variant.

NIEUW 
0,75 liter 
ROOD    art.nr. 770347
Luis the Marinero rood is een authentieke Spaanse sangria met een eigen identiteit. 
Primaire wijnaroma’s worden gecombineerd met tonen van kersen en veenbessen. Dit wordt 
aangevuld met een vleugje citrus fruit en zoete tonen van kaneel. Heerlijk verfrissend en 
zacht van smaak, met een subtiel zoetje. Serveer in een glas, gevuld met ijs en wat vruchten.

WIT    art.nr. 770348
Luis the Marinero wit is een authentieke Spaanse sangria die de typische mediterrane 
smaken oproept. Aroma’s van een fruitige, frisse witte wijn worden gecombineerd met tonen 
van tropisch fruit en citrus. De smaak is heerlijk verfrissend en vol fruit, met een subtiel 
zoetje. Serveer in een glas, gevuld met ijs en wat vruchten.

ROSÉ    art.nr. 770349
Luis the Marinero rosé is een authentieke Spaanse sangria met een prachtige zacht roze 
kleur. Frisse aroma’s van framboos en citroen worden gecombineerd met zwoele tonen van 
aardbei. De smaak is sprankelend en vol fruit, met een subtiel zoetje en een verfrissende 
afdronk. Serveer in een glas, gevuld met ijs en wat vruchten.
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AGENDA

Voor actuele beurzen en 
proeverijen:

 www.monnik-dranken.nl

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 e-mail 
sturen naar vkf@monnik-dranken.nl met daarin uw klantnummer en het 
e-mailadres waar we de digitale facturen naartoe kunnen sturen.

Zaterdag 1 augustus jl. was het 12,5 jaar geleden dat Giaconda 
Koopman haar vaste dienstverband begon bij De Monnik Dranken 
als filiaalhoudster bij Stadsslijterij de Glinde in Oldenzaal.
Naast de reguliere verkoopwerkzaamheden in de winkel is 
Giaconda verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in 
de slijterij, zoals de personeelsplanning en winkeladministratie. Dit 
alles doet ze uitstekend met veel passie en betrokkenheid.
Giaconda kreeg uit handen van Luuk olde Monnikhof namens 
directie / MT een envelop met inhoud. Daarnaast werden bloemen 
en een mooie fles wijn overhandigd door Gerard Essink namens het 
personeel.

Giaconda, bij deze nogmaals hartelijk bedankt en gefeliciteerd met 
jouw 12,5 jarige dienstverband bij ons familiebedrijf bedrijf.

GIACONDA KOOPMAN 12,5 JAAR IN DIENST
3 JUBILARISSEN BIJ DE MONNIK DRANKEN:
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Voor onze collega Rob Wilke was het woensdag 1 juli jl. precies 25 
jaar geleden dat zijn vaste dienstverband bij De Monnik Dranken 
(DMD) begon. Rob kreeg die ochtend op het buitenterrein voor 
zijn vrachtautocombinatie uit handen van Hans Olde Monnikhof 
namens directie/MT een envelop met inhoud.
Van collega chauffeur Niels ten Nijenhuis ontving hij namens onze 
personeelsvereniging eveneens een gevulde envelop. 

Sommigen worden als chauffeur geboren en ons inziens is Rob 
er zo een. Nadat Rob als leerling van de toenmalige Vakopleiding 
Transport en Logistiek zijn stage periode bij De Monnik 
Dranken met goed gevolg had afgesloten middels het behaalde 
chauffeursdiploma is hij als 18 jarige jongeman bij ons als 
chauffeur begonnen en gelukkig niet meer weggegaan. Rob is een 
zeer vakbekwaam en enthousiast chauffeur die zijn vak als geen 
ander verstaat en met een gezonde dosis humor zijn werk meer 
dan uitstekend doet. Ook al is het soms hectisch, hij blijft rustig, is 
zeer collegiaal en kan het prima vinden met onze klanten. Kortom 
wij zijn heel blij dat deze voortreffelijke ambassadeur met een echt 
Monnik-hart bij ons familiebedrijf werkt. 

Rob, bij deze nogmaals hartelijk bedankt en gefeliciteerd met jouw 
25 jarig dienstverband bij DMD en we spreken de wens uit dat je 
nog jaren bij ons blijft. Zoals ook met jou besproken is er nog geen 
feestavond gepland vanwege het Coronavirus, maar er zal nog iets 
officieels volgen dit jaar. 

ROB WILKE 25 JAAR BIJ DE MONNIK DRANKEN 

Voor onze collega Michiel Oude Scholten was het 19 juni 
jongstleden precies 25 jaar geleden, dat zijn vaste dienstverband 
bij De Monnik Dranken (DMD) begon op 19 juni 1995.
             
Michiel kreeg in de kantine uit handen van Hans Olde Monnikhof 
namens directie / MT een envelop met inhoud en van Marlot 
Nolten namens onze personeelsvereniging eveneens een gevulde 
envelop. 

Al die jaren is Michiel een prima allround magazijnmedewerker 

die alle facetten van het magazijnvak beheerst. Hij is zeer precies, 
enthousiast, behulpzaam, collegiaal en heeft plezier in zijn werk. 
Bovendien straalt hij dat vrolijke ook uit.

Kortom we zijn heel blij dat hij bij ons familiebedrijf werkt. Michiel, 
bij deze nogmaals hartelijk bedankt en gefeliciteerd met jouw 
25-jarig dienstverband bij DMD en we spreken de wens uit dat je 
nog jaren bij ons blijft. Zoals ook met jou besproken is er nog geen 
feestavond gepland vanwege het coronavirus, maar er zal nog iets 
officieels volgen dit jaar. 

MICHIEL OUDE SCHOLTEN 25 JAAR IN DIENST
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Geen 18, geen alcohol.  

Tussen Monteriggione en Siena, in de gemeente Castellina-in-Chianti, in het authentieke 
Chianti Classico-gebied, ligt het 120 ha metende landgoed Villa Trasqua. In 1965 besloot de 
toenmalig eigenaar zich volledig op wijnbouw toe te leggen en de wijngaarden fors uit te 
breiden. 36 jaar later, in 2001, ontdekte de van oorsprong uit Nederland afkomstige familie 
Hulsbergen Villa Trasqua en besloten zij het landgoed te kopen. 

VILLA TRASQUA

De familie Hulsbergen was vastbesloten om Villa Trasqua een plek 
te geven tussen de allerbeste wijngoederen van Chianti Classico én 
daarvoor alle nodige investeringen te doen, in de wijngaarden en in 
de kelder. Dit heeft geresulteerd in een assortiment dat een fraaie 
staalkaart is van het mooiste dat Toscane op wijngebied te bieden 
heeft. Wij stellen u graag voor aan de volgende wijnen van Villa 
Trasqua: De Tricolore-range, heel toegankelijke eigentijdse wijnen 
in wit, rosé en rood.

0,75 liter 
Trastella Vermentino Toscana      art.nr 785614
Trasquanello Rosé Toscana      art.nr 785615
Traluna Rosso di Toscana      art.nr 785616

De Chianti Classico’s, inclusief een Riserva en een Gran Selezione 
0,75 liter 
Chianti Classico Bio      art.nr 785617  
‘Fanatico’, Chianti Classico Riserva      art.nr 785618
‘Nerento’, Chianti Classico Gran Selezione  art.nr 785619



9

Geen 18, geen alcohol.  

ALCOHOLVRIJE WIJN 
Steeds vaker wordt bij gelegenheid gevraagd om alcoholvrije wijn. 
Maar om maar meteen een misverstand uit te weg te ruimen: 
alcoholvrije wijn is géén andere naam voor druivensap. Het is 
juist tijdens de vergisting, dat niet alleen de suiker in alcohol 
wordt omgezet, maar dat er ook allerlei andere aroma’s ontstaan, 
aroma’s waaraan wijn zijn speciale karakter deels te danken heeft. 

Het geheim is dus: eerst een echte wijn maken en dan op zeer 
ingenieuze wijze wel de alcohol, maar niet de aroma’s eruit halen. 
Dat is buitengewoon goed gelukt met de serie wijnen onder de 
naam Lighthouse. En er is ook nog een leuke verscheidenheid. 
Kortom: een alcoholvrije wijn voor elk moment, voor elke 
gelegenheid.

0,75 liter 
NIEUW 
Sparkling art.nr 510297

NIEUW 
Sauvignon Blanc art.nr 510295

NIEUW 
Cabernet Sauvignon art.nr 510296

Witte wijn art.nr 510257
Rode wijn art.nr 510211
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FILOU GOUD 
BLOND
SEPTEMBER 3+1 GRATIS
24x33cl    art.nr 207100  
emballage: € 3,90

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

24x33cl 
Blond     art.nr. 204335
Hoppy     art.nr. 204320
Rouge     art.nr. 204319
Donker     art.nr. 204315
Tripel     art.nr. 207307
Cuvée du Chateau art.nr. 204317
Barista Chocolate art.nr. 207544
emballage: € 3,90 per soortSEPTEMBER 4 + 1 
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Geen 18, geen alcohol.

THE WHISTLER
The Whistler wordt geproduceerd op de Boann Distillery, een 
familiebedrijf welke is opgericht door Patrick and Marie Cooney. Het 
is altijd al hun droom geweest om een eigen Ierse whiskey de creëren 
en te distilleren. Deze droom maken ze nu waar in het hart van de 
Boyne Valley, waar ze mooie whiskeys met een uitgesproken karakter 
produceren. Van malen tot distilleren, rijpen en bottelen, alles wordt 
gedaan in de rust van de unieke familie distilleerderij. 

7YO SINGLE MALT IRISH WHISKEY
0,70 liter    art.nr 108652   

CASK STRENGTH 7YO IRISH WHISKEY
0,70 liter    art.nr 108654   

CALVADOS CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 107964   

OLOROSO SHERRY CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 108390 

IMPERIAL STOUT CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 108391   

NIEUW!
P.X. I LOVE YOU SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 109098   

5YO BODEGA CASK SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 109100   

doosinhoud: 6 flessen per soort
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EENVOUDIG, 
MAAR ÓÓH ZO HEERLIJK! 
De lekkerste spirits in de mix met hoogwaardige mixers zorgt voor het beste 
eindresultaat! Een aantal heerlijke Perfect Serve suggesties in de mix met de 
premium mixers van Fever Tree!

BUFFALO TRACE BOURBON WHISKEY
Buffalo’s neck with a kick
60 ml Buffalo Trace Bourbon
Fever-Tree Ginger Beer
Garnering: limoen
Ijsblokjes

Vul een copa glas of een mooie tumbler met ijsblokjes. Voeg 60 ml 
Buffalo Trace Bourbon toe. Vul het glas aan met Fever-Tree Ginger 
Beer, roer even kort door en garneer met een limoenpartje.

PADDY IRISH WHISKEY
Paddy & Ginger Ale
60 ml Paddy Irish Whisky
Fever-Tree Ginger Ale
Garnering: limoen
Ijsblokjes

Vul een copa glas of een mooie tumbler met ijsblokjes. Voeg 60 ml 
Paddy Irish Whisky toe. Vul het glas aan met Fever-Tree Ginger Ale, 
roer even kort door en garneer met een limoenpartje.

HAYMAN’S OLD TOM GIN
Hayman’s G&T
60 ml Hayman’s Old Tom Gin
Fever-Tree Elderflower Tonic
Garnering: sinaasappel
Ijsblokjes

Vul een copa glas of een mooie tumbler met ijsblokjes. Voeg 60 
ml Hayman’s Old Tom Gin toe. Vul het glas aan met Fever-Tree 
Elderflower Tonic, roer even kort door en garneer met een schijfje 
sinaasappel.

SANTOCCI LIMONCELLO
Italian Charmer! 
60 ml Santocci Limoncello
Fever-Tree Light Tonic
Garnering: verse munt en limoen
Ijsblokjes

Vul een copa glas of een mooie tumbler met ijsblokjes. Voeg 60 
ml Santocci Limoncello toe. Vul het glas aan met Fever-Tree Light 
Tonic, roer even kort door en garneer met verse munt en een schijfje 
limoen.
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