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NADER BEKEKEN
Château Balac 
Haut Médoc Cru Bourgeois

WIJNEN VAN  
DE MAAND
Perrachon Beaujolais 
Villages Terre Loyse
en Faustino Cava 
Extra Seco

ÚW TOPSLIJTERS   
bezoeken Loch Lomond 
en Glen Scotia

GENIET MAAR DRINK MET MATE. 
GEEN 18, GEEN ALCOHOL Monnik Magazine is een uitgave van De Monnik Dranken in Oldenzaal
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Geschenkverpakking:
0,35L kruik, 2 Schrobbelèr
shotglaasjes
art.nr. 113967 - inkoop €6,93
  

Geschenkverpakking:
0,7L kruik, Schrobbelèr
rsglas en kaartspel
art.nr. 114002 - inkoop €10,21

Tray 4 x ellal =
4 x 11 flesjes 20ML (PET)

art.nr. 113964 - inkoop €24,92

Kruiken
1L kruik

art.nr. 113996 - inkoop €10,70

0,7L kruik
art.nr. 113997 - inkoop €8,42

0,35L kruik
art.nart.nr 113998 - inkoop €5,58

0,05L MINIATUUR
art.nr. 199868 - inkoop €1,33

2L MAGNUM
art.nr. 113965 - inkoop €24,95 
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Geen 18, geen alcohol

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

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

9901957 - FY20_Eristroff Range_De Monnick adv_v03.indd   1 30/07/2019   14:59

ERISTOFF
0,70 liter  
doosinhoud: 6 flessen  

GINGER 
art.nr 110284   
 

VODKA
art.nr 110193   
  

RED
art.nr 110273   
  

Exclusief cup
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E V E R Y  D R O P  A G E D
U N D E R  T H E  CA R I B B E A N  S U N

DISCOVER
T RU ET RU E

AGED RUMS

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

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

AGED RUMSAGED RUMSAGED RUMSAGED RUMSAGED RUMS

NEW

9901965 - FY20_BAC_AgedRums_Monnik_1/2page_Ad kopie.indd   1 24-07-19   08:48

OKTOBER - € 1,00

BACARDI 0,70 liter  
  
ANEJO CUATRO
art.nr 112007    
GRAN RESERVA DIEZ
art.nr 112168     
RESERVA OCHO 8YO
art.nr 112003    
doosinhoud: 6 flessen

ROSE’S LIME
1,00 liter    art.nr 313003   
 
doosinhoud: 6 flessen
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FIREMAN 
0,70 liter    art.nr 117004   
 
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.VODKA MOET ZACHT ZIJN. GEEN DISCUSSIE MOGELIJK. DAAROM MAKEN WIJ
ESBJÆRG VAN DE FIJNSTE TARWE-GRAANALCOHOL EN KRISTALZUIVER WATER.

ÆRG ZACHT. G
ee

n 
18
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ho

l.

VÆRY ESBJÆRG

ZACHT.

VODKA MOET ZACHT ZIJN. GEEN DISCUSSIE MOGELIJK. DAAROM MAKEN WIJVODKA MOET ZACHT ZIJN. GEEN DISCUSSIE MOGELIJK. DAAROM MAKEN WIJ

050-157_Boom_Esbj_Adv_166x110_v1.indd   1 19-04-18   16:13

ESBJÆRG VODKA COPPER 
EDITION

ESBJAERG COPPER EDITION 
WORDT IN KLEINE OPLAGES 
GEDISTILLEERD IN EEN COPPER 
POT STILL. HET RESULTAAT 
IS EEN BIJZONDER ZUIVERE, 
ZIJDEZACHTE EN PURE VODKA 
MET EEN GRANIGE BITE.    

Geur: zoet, granen, citrus toets
Smaak: dikte, filmend, puur, graan, 
fluweel zacht en hint van citrus.
Esbjærg Copper smaakt het best 
on the rocks of in een Moscow 
Mule.
0,70 liter    art.nr 110267   € 9,25

ESBJEARG VODKA
1,00 liter    art.nr 110203   € 9,98

doosinhoud: 6 flessen per soort 

WWW.ESBJAERG.COM
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Geen 18, geen alcohol.

© 2019 JACK DANIEL’S. alle rechten voorbehouden. jACK DANIEL’S, tennessee honey en tennessee fire  zijn geregistreerde merken.

JACK DANIEL’S TENNESSEE FIRE
 

JACK DANIEL’S TENNESSEE HONEY

Actieprijs: €16.85  |  Art.nr. 109780

Actieprijs: €16.85  |  Art.nr. 109563

NOVEMBER - € 0,75 

art.nr 109780    

art.nr 109563    
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Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol

�s           maar wel lekker!

Niks, een smakelĳke
sinaasappellikeur voor 

haar en een zachte jonge
graanjenever voor hem.

Niks voor hem
Zachte graanjenever 35%

100201 - Niks ‘man’ graanjenever
Fles 1L - Inhoud doos: 6 - Prijs €10,99

100204 - Niks ‘man’ graanjenever
Fles 0,5L - Inhoud doos: 6 - Prijs €7,03

100453 - Niks ‘man’ Geschenkdoos
Graanjenever 0,2L en twee glaasjes 
Inhoud doos: 6 - Prijs: €8,99Inhoud doos: 6 - Prijs: €8,99

Niks voor haar
Smakelĳke sinaasappellikeur 25%

113205 - Niks ‘vrouw’ sinaasappellikeur 
Fles 0,5L - Inhoud doos: 6 - Prijs: €8,81

113206 - Niks ‘vrouw’ Geschenkdoos 
Sinaasappellikeur 0,2L en twee glaasjes 
Inhoud doos: 6 - Prijs: €8,99

  

      DEWAR’S, TRUE SCOTCH, THE CELTIC DEVICE AND THE JOHN DEWAR SIGNATURE ARE TRADEMARKS. PLEASE ENJOY OUR BLENDED SCOTCH WHISKY RESPONSIBLY.
ABERFELDY, AULTMORE, CRAIGELLACHIE AND THE DEVERON AND THEIR TRADE DRESSES ARE TRADEMARKS. PLEASE ENJOY OUR SINGLE MALTS RESPONSIBLY.

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

AULTMORE 12YO
0,70 liter    art.nr 109211     
ABERFELDY 12YO
0,70 liter    art.nr 109208     
CRAIGELLACHIE 13YO
0,70 liter    art.nr 109178    

doosinhoud: 6 flessen per soort
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Enjoy 
Summer 
with our 
 Heavenly 
Cider.

/mokai.nl

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

TONINO BIANCO
0,75 liter    art.nr 770854    
doosinhoud: 6 flessen

MOKAI ELDERFLOWER 
0,75 liter    art.nr 770811   
 
doosinhoud: 6 flessen 

0,275 liter    art.nr 770812    
doosinhoud: 24 flessen 

*korting wordt verrekend in de prijs

0,75 LITER FLES 6+1*
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ACTIE 11 + 1
BESTEL 11 FLESSEN
ONTVANG 1 FLES GRATIS

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Drunken Mel®, dé 
after-dinner drink met een zachte karamelsmaak. 
Het recept is afkomstig uit Vietnam, waar een 
digestief eerder regel is dan uitzondering. Glazen 
op tafel en genieten maar. Niet alleen van de 
fantastische smaak, maar ook van de fles waarin 
Drunken Mel komt. Schuin, eigenzinnig en stoer. 
Net als Drunken Mel® zelf. Je drinkt de after-dinner 
drink op zijn best ijskoud en in goed gezelschap.

Anthony Diks vertelt: Het idee van Drunken Mel® is op 
één van mijn reizen naar Vietnam geboren. In een leuk 
en levendig restaurant schenken ze een soortgelijk 
drankje na het eten.

- Regenachtige zaterdag -

Het drankje bleef me bij en op een regenachtige zaterdag 
ben ik het zelf gaan maken. Gewoon thuis. Ik heb de 
drank gebotteld en in de vriezer gelegd. Die avond liet ik 
het resultaat aan mijn vrouw proeven, ze vond het 
heerlijk. Niet veel later heb ik het ook aan mijn vrienden 
laten proeven. Precies zoals het me voorstond: na het 
eten bij de koffie, gezellig pratend en genietend van de 
avond. Unaniem was het respons ‘heerlijk’.

- Gekke naam -

De naam komt van het feit dat we de karamel eigenlijk 
een beetje dronken maken. De zoektocht naar de perfec-
te fles kwam uit op een hoogwaardige, glazen fles die 
schuin staat. Het logo is bedoeld om mensen aan het 
denken te zetten, erover te praten. We brengen zo een 
gespreksonderwerp aan, zie jij een eend of een konijn? 
Vanuit die vraag, ontstaat weer nieuwe gespreksstof. Dat 
is wat we willen bereiken.

- Horeca -

Het eerste restaurant dat Drunken Mel® aan haar gasten 
serveerde, was de plaatselijke bistro De Vagebond. Ik 
ken de eigenaar, Arno Pont , en vroeg of hij Drunken 
Mel® wilde schenken als after-dinner drankje. Hij was 
gelijk enthousiast en schenkt de likeur sindsdien met veel 
succes bij de koffie. Na bistro De Vagebond hebben 
meerdere horecagelegenheden het idee van Drunken 
Mel® omarmt. Zo wordt Drunken Mel® bij verschillende 
restaurants geserveerd bij de koffie of als onderdeel van 
een dessert. Gasten tafelen dus langer na dankzij Drun-
ken Mel®. Dat after-dinner gevoel willen we zeker in de 
horeca bereiken. Samen nog even gezellig napraten na 
het eten, een ludieke fles op tafel en genieten maar.

- Weggeven is belangrijker -

Hoe leuk is het wel niet dat je in een restaurant nog iets 
van de zaak krijgt? Bovendien smaakt Drunken Mel® ook 
heerlijk en zal het daarom vaak voorkomen dat mensen 
nog een extra glaasje inschenken. Uiteindelijk werkt het 
ook omzet verhogend.

- Waarom doen we dit? -

Hoe mooi is het om iedereen langer te laten natafelen. 
Glazen op tafel, telefoon nog even aan de kant, een leuk 
gesprek en genieten maar. Iedereen in Nederland moet 
kennis kunnen maken met Drunken Mel®. Natafelen 
moet weer een begrip worden!

0,50 liter   art.nr. 113495

PRIJS FLES € 11,60

Geen 18, geen alcohol.
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LIQUORCCINI LIQUEUR 
0,70 liter    art.nr 117013   
 
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

BOOMSMA SERVES 
Geniet van deze heerlijke cocktail met Boomsma Dry 
Gin en Boomsma Bramen. Een prachtige combinatie 
van een aromatische, rijke en kruidige gin met 
citrustonen en de natuurzuivere, fruitige Boomsma 
Bramen likeur.

BOOMSMA BRAMBLE
45 ml Boomsma Dry Gin 
10 ml Boomsma Bramen likeur
10 ml suikersiroop 
25 ml vers citroensap 
 
Shake alle ingrediënten met ijs in een shaker. Fine 
strain in een Boomsma glas met ijs en garneer met 
citroen, een braam en een takje munt

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

DRY GIN



12

Geen 18, Geen alcohol

Bottega 
prosecco gold

€ 14,15
0.75L - 780613

Bottega 
rose gold

€ 14,49
0.75L - 780620

Bottega 
white gold

€ 14,49
0.75L - 780621

Monnik dranken Bottega.indd   1 19/08/2019   15:35:25

Geen 18, Geen alcohol

ramos pinto 
adriano reserva

Van €11,31
nu €10,72

0.75L - 730036

ramos pinto 
adriano reserva white

Van €11,45
nu €11,11

0.75L - 730037

ramos pinto 
adriano reserva collector

Van €11,11
nu €10,34

0.75L - 730040

Monnik dranken Ramos Pinto.indd   1 19/08/2019   17:18:59
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NOVEMBER - € 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.

Sonnema Berenburg 1 liter
Art.nr. 114231

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 10,27 • Voor Netto € 9,52

ACTIEKORTING - € 0,75 ACTIEKORTING - € 0,60

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

Van € 11,78 • Voor Netto € 11,18

ACTIEKORTING - € 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

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

NOVEMBER ACTIE



14 20349_1 Macallan Adv Monnik Magazine 190x277.indd   1 30-07-19   13:13

0,70 liter    
12YO TRIPLE CASK     art.nr. 108358  
15YO TRIPLE CASK  art.nr. 108357   
18YO TRIPLE CASK     art.nr. 108376  
doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIEKORTING - € 0,75

Goblet Jonge Jenever 1 liter
Art.nr. 100151

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 10,72 • Voor Netto € 9,97

Dujardin Vieux 1 liter
Art.nr. 107061

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 10,54 • Voor Netto € 9,79

Kijk op www.vieux.nl voor mixrecepten!

ACTIEKORTING - € 0,75
Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

Café Marakesh 0,7 liter
Art.nr. 113903

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 7,61 • Voor Netto € 7,11

ACTIEKORTING - € 0,50

OKTOBER ACTIE

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
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Tsantali 
Ouzo Kolonna
De bekende Tsantali Kolonna Ouzo, uit Griekenland.

Tsantali Ouzo Kolonna in de typerende zuilfl es. 
Gedisti lleerd uit anijs en verschillende kruiden. 
Een ouzo met 40% alcohol, met een verfi jnde, 
volle anijssmaak.

Geen 18, geen alcohol.

0,7 liter, arti kelnummer 117300

Van € 8,01 nu € 7,61
Doosinhoud: 6 fl essen

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

OKTOBER ACTIE

Geen 18, geen alcohol.
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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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ACTIEKORTING - € 1,-

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

Van € 13,17 • Voor Netto € 12,17

Wenneker 
Oude Proever 1 liter

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

ACTIEKORTING - € 0,75

Café Marakesh 0,7 liter
Art.nr. 113903

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 7,61 • Voor Netto € 6,86

ACTIEKORTING - € 0,75
Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

JONGE DUBBELE GRAANJENEVER
1,50 liter    art.nr 100190   
 
doosinhoud: 6 flessen

NOVEMBER - € 0,75
Geen 18, geen alcohol.

NOVEMBER ACTIE
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Geen 18, geen alcohol.

NIEUW! 

Cognac Finish

THE GLENLIVET FRENCH OAK 15YO
0,70 liter    109774   
 
THE GLENLIVET CAPTAIN’S RESERVE
0,70 liter    109768    

 THE GLENLIVET FOUNDER’S RESERVE
0,70 liter    109784   
 
THE GLENLIVET 18YO
0,70 liter    109761    

 Doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.



20

www.rabsz.nl

RABSZ RABARBER 
SCHNAPS
€ 10,75  - € 0,75 is netto € 10,00 
0,70 liter art. nr. 113497
doosinhoud: 6 fl essen

SOUR FISK 
COLA 
€ 8,10  - € 0,35 is netto € 7,75 
0,70 liter art. nr. 113499
doosinhoud: 6 fl essen

Geen 18, geen alcohol.

€ 0,75 KORTING

€ 0,75 KORTING

sourfisk.dk

€ 0,35 KORTING€ 0,75 KORTING

Geen 18, geen alcohol.

FISK PURE RAW 
LICORICE
€ 12,25  - € 0,75 is netto € 11,50
0,70 liter art. nr. 113504
doosinhoud: 6 fl essen

FISK PURE RAW 
SALTY CARAMEL
€ 12,25  - € 0,75 is netto € 11,50 
0,70 liter art. nr. 113505
doosinhoud: 6 fl essen

Geen 18, geen alcohol.

NEWNEW
INTRODUCTION
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ACTIE - € 0,25/€ 0,50
Geen 18, geen alcohol.

LICOR DE LA VAINILLA
€ 0,25 KORTING
0,70 liter    art.nr 113737   
 
doosinhoud: 6 flessen

VAN MEER’S STROOPWAFEL LIQUEUR 
€ 0,50 KORTING
0,70 liter    art.nr 113282   
 
doosinhoud: 6 flessen

Feudo Monaci Negroamaro Salento IGT                                 
Art.nr: 783225 | 75 cl. | Van €  5,00 voor € 4,55        

Feudo Monaci Salice Salentino DOC
Art.nr: 783227 | 75 cl.  | Van €  5,00 voor € 4,55        

Feudo Monaci Fiano Salento IGT
Art.nr: 783226 | 75 cl.  | Van €  5,00 voor € 4,55                       

Feudo Monaci Primitivo Salento IGT                                
Art.nr: 783224 | 75 cl . | Van € 5,00 voor € 4,55       

Geen 18, geen alcohol

IMPORTEUR

60 + 6
Gratis

60 + 6 
Gratis

60 + 6
Gratis

60 + 6
Gratis

monnik magazine Feudo Monaci.indd   1 12-8-2019   10:55:10

*

*

*

*

* De 60+6 flessen kunnen  gecombineerd
 worden afgenomen.
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BUSHMILLS 
ORIGINAL
0,70 liter    art.nr 109818   
- € 0,50
ORIGINAL GIFTPACK 
0,70 liter  + 2 glazen  art.nr 108810   
- € 0,50
10YO
0,70 liter    art.nr 109811   
- € 1,00
BLACK BUSH 
0,70 liter    art.nr 109813   
- € 0,75
doosinhoud: 6 flessen per soort 

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

OKTOBER - ACTIEGeen 18, geen alcohol.

OKTOBER - € 1,50

KLASSIEK BLOND 
12x45cl    art.nr 203007   

KRUIDIGE TRIPEL
12x45cl    art.nr 203002   

VOLLE DUBBEL
12x45cl    art.nr 203012   

emballage: € 2,40 per soort

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

Kopke, the first and oldest wine- and porthouse since 1638. 

Het suc ces van Kopke is uiteraard te danken aan de eminente kwaliteit van 
hun ports maar ook aan de beschikbaarheid van veel jaargangen, de 
oogstrelende speciale verpakkingen en aan de karakteristieke conische, 
handbeschilderde fles. Kopke Port is een extreem mooi en vooral lekker 
product en gastronomisch ongelooflijk breed inzetbaar. Om Kopke Port 
volledig tot zijn recht te laten komen en er intens van te kunnen genieten 
adviseren wij de White Port te serveren op 8-10 graden en alle Ruby & Tawny 
Port te drinken op een temperatuur tussen de 12 en 16 graden. Wilt u uw zelf 
overtuigen? Gedurende de maanden Oktober en November zijn de volgende 
Ports van Kopke zeer voordelig te verkrijgen!! 

Kopke 10 Years White Port aged on wood 
De port heeft een geel-amber kleur met in de geur gedroogd fruit zoals vijgen 
en noten. De smaak is elegant en zachtkruidig met fruit en zachte tannine. 
Samengesteld uit witte druiven van diverse oogstjaren. De gemiddelde leeftijd 
van alle wijnen in de blend is 10 jaar zoals vermeld op de fles. Smaakt zeer 
goed bij foie gras, zout pasteitje, kruidige appel crumble, blauwe kazen en 
stilton. Na opening binnen 2-4 maanden drinken. 

 90pt (2016) 
Awards Robert 
Parker    Wine 
Spectator  92pt (2016) 

      Kopke 10 & 20 Years Tawny Port aged on wood 
Mooi bruin-tawny van kleur. Elegant en complexe geur met aroma’s van 
specerijen, duidelijke tonen van gedroogd fruit en honing. Zacht en rond, met 
ook in de smaak gedroogd fruit gevolgd door een mooie afdronk. 
Samengesteld uit diverse oogstjaren. De gemiddelde leeftijd van alle wijnen 
in de blend is 10/20 jaar zoals vermeld op de fles. 
Erg lekker bij oude kaas en patés, gedroogd fruit, foie gras met aubergine en 
noten, karamel brownies, notenbrood met geitenkaas en chocolade cake. Na 
opening binnen 2-4 maanden drinken. 

ACTIEKORTING
Geen 18, geen alcohol.

10YO TAWNY PORT
art.nr 730882   - € 1,65  
10YO WHITE PORT
art.nr 730923   - € 2,00
20YO ON WOOD PORT
art.nr 730908   - € 3,70

G
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Cálem Porto Fine Ruby

Art.nr: 730514 l 75 cl. 

van € 6,60 voor € 6,05

Cálem Porto Fine Tawny

Art.nr: 730515 l 75 cl. 

van € 6,60 voor € 6,05

Cálem Porto Fine White

Art.nr: 730516 l 75 cl. 

van € 6,60 voor € 6,05

Cálem Porto Lagrima White

Art.nr: 730518 l 75 cl. 

van € 6,60 voor € 6,05

IMPORTEUR

11+1 
GRATIS

monnik magazine Cálem.indd   1 12-8-2019   10:54:38

* De 11+1 flessen kunnen  gecombineerd worden afgenomen.

*
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GROLSCH 
PROEVERIJ PAKKET  
4x3x45cl+glas    art.nr 203016   
 
emballage: € 2,40

OKTOBER - € 1,50

CHOUFFE 
BIJ AFNAME VAN 1 KRAT 
6 GRATIS CHOUFFE GLAZEN

BOK
6x4x33cl    art.nr 204067    
emballage: € 3,90 

N'ICE
6x4x33cl    art.nr 204420   
emballage: € 3,90

DUVEL
€ 1,00 KORTING
4x6x33cl    art.nr 204056   
 
emballage: € 3,90

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.
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Aanbod geldig tot uitputting voorraad - Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

Ontvang

Bij aankoop

van
Kristallen

Glazen
25cl

Kratten
24x25cl

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.

-10%

GLAZEN 
12,5 CL

GEFERMENTEERD OP VATEN 
75CL (COGNAC, RUM, WHISKY)

GRANDE RÉSERVE

GRANDE RÉSERVE 
GEFERMENTEERD OP VATEN

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

LINDEMANS KRAT 24X25CL

Lindemans Kriek     art.nr. 204185  
Lindemans Framboise art.nr. 204102  
Lindemans Cassis     art.nr. 204190     
Lindemans Perzik     art.nr. 204181     
Lindemans Appel    art.nr. 204189     
Lindemans Faro     art.nr. 204177     

CHIMAY GRANDE RÉSERVE
4x(3x75cl+2glazen)    art.nr. 204086 
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Geen 18, geen alcohol.

BLOND
24x33cl    art.nr 204335     
HOPPY
24x33cl    art.nr 204320     
ROUGE
24x33cl    art.nr 204319    
DONKER 
24x33cl    art.nr 204315    

TRIPEL
24x33cl    art.nr 207307   
CUVEE DU CHATEAU
24x33cl    art.nr 204317     
BARISTA CHOCOLATE
24x33cl    art.nr 207544    

emballage: € 3,90 per soort

6 GRATIS BOKALEN BIJ 

AFNAME VAN 2 KRATTEN
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ONZE MERKEN

OKTOBER 
•  WHISKY VAN DE MAAND: Glencadam 10YO Highland Single Malt

• WIJN VAN DE MAAND: Perrachon Beaujolais Villages Terre Loyse

• SPIRIT VAN DE MAAND: Merrys White Chocolate

• RUM VAN DE MAAND: El Dorado Rum 15YO

NOVEMBER
• WHISKY VAN DE MAAND: Tomintoul Single Malt Peaty Tang

• WIJN VAN DE MAAND: Faustino Cava Extra Seco

• SPIRIT VAN DE MAAND: Romana Sambuca

• RUM VAN DE MAAND: Myers’s Jamaican Rum

•  NADER BEKEKEN: 

 Château Balac Haut Medoc Cru Bourgeois

• VELE AANBIEDINGEN
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NADER BEKEKEN

Geen 18, geen alcohol.

KAVALAN WHISKY 
0,50 LITER
SINGLE MALT
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.
art.nr 108417    € 2,00  

CONCERTMASTER PORT CASK
Kleur: Bruinrood. 
Neus: Tropisch fruit met honing, vanille, kokos en 
suikerspin. 
Smaak: Veel body, natuurlijke zoetheid en complexiteit. 
Lekker bij chocolade.
art.nr 108419   - € 2,00  
doosinhoud: 6 flessen per soort

0,70 LITER
SINGLE MALT 
art.nr 108418    - € 2,50  

CONCERTMASTER PORT CASK 
art.nr 108420    - € 2,50  

SELECT SINGLE MALT
Kleur: Donker amber. 
Neus: Aroma’s van tropisch fruit en warme vanille. 
Bloemig. 
Smaak: Zoet, zacht en soepel. De uitgebalanceerde smaak 
is de perfecte combinatie van ambachtelijk vakmanschap.
art.nr 108359    - € 2,25  

KING CAR 
Kleur: Amber. 
Neus: Helder, fris, een vleugje papaya, banaan en groene 
appel. Aangenaam bloemig, delicaat en complex met 
diepte en meerdere aroma’s. 
Smaak: Zoet, rijk, vanille, banaan, en kokosnoot. Een lichte 
aangename bitterheid die de zoetheid in evenwicht brengt. 
Een mondvullende dram.
art.nr 108421    - € 2,50  

PODIUM
Kleur: Goud met een amberkleurig accent. 
Neus: Fris, subtiel en elegant met geurige en uiterst 
aangename bloem- en zoete aroma’s vermengd met 
vanille en kokosnoot. 
Smaak: Tegen een complexe achtergrond zijn mango, 
groene appel en hints van honing, kers, witte peper en 
druiven te herkennen. De finale is lang. Een finish om met 
geduld te ervaren. Deze whisky is lekker bij Taiwanese, 
Thaise en Japanse gerechten.
art.nr 108422    - € 3,75  

doosinhoud: 6 flessen per soort
www.kavalanwhisky.com
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EX-BOURBON OAK MATURED 
Kleur:  Goud 
Neus: Helder met een frisse tropische fruitigheid 
en aangename vanille, kokosnoot en kruidig. 
Smaak: Zachte, uitgebalanceerde natuurlijke 
zoetheid, vanille en eiken, rond en complex, 
zijdezacht.
Deze whisky is fraai te combineren met zee-
vruchten of lichtere en vers bereide gerechten.
0,70 liter    art.nr 108424   
- € 3,70

EX-SHERRY OAK MATURED
Kleur: Donker mahonie
Neus: Helder en complex met gedroogd fruit, 
nootachtig en kruidig met wat marsepein en 
vanille tonen.
Smaak: Soepele, uitgebalanceerde natuurlijke 
zoetheid, vol met aangenaam gedroogd fruit en 
kruidigheid. De whisky laat een prachtig elegante 
en lange afdronk achter.
Deze whisky gaat perfect samen met een goed 
gebakken steak, chocolade of noten.
0,70 liter    art.nr 108425   
- € 4,00

PORT CASK SOLIST
Kleur: Diep robijn
Neus: Rijke fruitige en nootachtige smaken 
gecombineerd en versterkt door sinaasappel en 
citrus gecombineerd met het zachte en elegante 
hout van Amerikaans eiken.
Smaak: Heerlijke fruitigheid vermengd met 
hoogwaardige chocoladearoma's die subtiel uw 
gehemelte strelen. 
Een prachtige en langdurige finish.
0,70 liter    art.nr 108428   
- € 5,00

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   
- € 5,00

VINHO BARRIQUE SOLIST
Kleur: Donker goud. 
Neus: Een rijke combinatie van vanille en 
gekarameliseerde suikers met daarboven donkere 
chocolade. Een uitbarsting van rijpe meloen, 
mango samen met kiwi en een delicate mix van 
citrusvruchten. Op de achtergrond is ook peper 
aanwezig. 
Smaak: De smaak eindigt met frisse en complexe 
smaken, die alles hebben wat een goede malt 
whisky moet hebben. 
Finish: Lange afdronk.
art.nr 108431   - € 7,00 

FINO SHERRY CASK SOLIST
Kleur: Donker goud amber
Neus: Het rijke aroma van sherry, met zijn 
romige toffee en rijke fudge-kwaliteiten, 
en hints van chocolade vermengen zich 
met het fruitige karakter. De fruitigheid is 
een complexe, gelaagde mix van mango en 
overrijpe citrusvruchtaroma's die eindigt met 
een vleugje groene appel.
Smaak: Natuurlijke zoetheid op de tong 
geaccentueerd met een zachte toffeesmaak. 

De complexe fruitige smaken zijn gelaagd met droge rookhoutaroma's.
Finish: Lange afdronk
0,70 liter    art.nr 108429   
- € 8,00

AMONTILLADO CASK SOLIST SHERRY
Kleur: Amber
Neus: Zeer rijk en fruitig. Mooie zoetheid met 
tonen van walnoot en amandel. Lichte toffee en 
een vleugje eiken.
Smaak: Exotische, zachte sherry met een vleugje 
karamel. 
Finish: De afdronk is zacht lang met noten en 
peperigheid.
0,70 liter    art.nr 108430   
- € 15,00

MANZANILLA CASK SOLIST SHERRY
Kleur: Donker amber
Neus: Mysterieuze aroma's, met heldere en 
charmante honingmeloen. Een complexe en 
meerlagige fruitige smaak, naast toffee en cacao. 
Eindigend met cider, maritiem en licht zoutig.
Smaak: In balans. Licht zout. Een overvloed aan 
zoetheid met vanillesmaak. De sinaasappel, meloen, 
en munt vallen goed samen met de complexiteit van 
vers fruit.
0,70 liter    art.nr 108432   
- € 15,00

MOSCATEL CASK SOLIST SHERRY
Kleur: Diep robijn
Neus:  Jam op een brownie, rijk aan bloemen, honing 
en snoep, plus een vleugje toffee en karamel op de 
achtergrond samen met een scala aan prachtige, 
verleidelijke en heerlijke geuren!
Smaak: Zeer complex, unieke en uitgebalanceerde 
droge vruchten en nootachtige smaken. Zijdezacht 
boterachtig met romige smaken met chocolade 
tonen om de smaakpapillen te prikkelen en te laten 
verlangen naar meer.
0,70 liter    art.nr 108433   
- € 15,00

PEDRO XIMINEZ SOLIST SHERRY
Kleur: Honinggoud
Neus: Mooie rozemarijn met een vleugje citroengras, 
zoete citrus en aangename toffee. De finale doet 
denken aan verleidelijk zoet eiken.
Smaak: Zeer fruitig en warm, een mooie combinatie 
van het klassieke PX-sherry-karakter en  de 
subtropische rijping in de hitte van Taiwan, d.w.z. 
soepel en zacht. De sappige rozijnen en 
honingsiroop blijven lang in de mond.
0,70 liter    art.nr 108434   
- € 15,00

AMONTILLADO CRYSTAL CARAF
Kleur: Amber. 
Neus: Zeer rijk en fruitig. Mooie zoetheid 
met tonen van walnoot en amandel. 
Lichte toffee en een vleugje eiken. 
Smaak: Exotische, zachte sherry met een 
vleugje karamel. De afdronk is zacht, lang 
met noten en peperigheid. 
0,95 liter    art.nr 108435   
- € 20,00

MANZANILLA & PX SHERRY 
CASK2  IN CRYSTAL CARAF
2x0,50 liter    art.nr 108436   
- € 20,00
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SEAGRAM’S 
CANADIAN 
WHISKY V.O. 
Seagram’s VO Canadian Whisky stamt uit 1913, 
toen Joseph E. Seagram de blend voor het eerst 
produceerde voor de bruiloft van zijn zoon.
Waar men verwacht dat de VO voor Very Old 
staat, gaat het gerucht dat dit de afkorting is 
voor Very Own, wijzend op het feit dat de whisky 
de eigen blend is van de familie Seagram. De 
waarheid is echter verloren gegaan in de tijd.

1,00 liter    art.nr 107794   
- € 0,30
doosinhoud: 12 flessen 

0,70 liter    art.nr 108896   
- € 0,25
doosinhoud: 12 flessen

Geen 18, geen alcohol.

ACTIEKORTING

WHISKY KLEIN FORMAAT, MOOI VOOR KERSTMARKTEN! 
KAVALAN 
SINGLE MALT WHISKY 
0,20 liter    art.nr 108437   
- € 1,00
SINGLE MALT KING CAR WHISKY
0,20 liter    art.nr 108441   
- € 1,00
SINGLE MALT WHISKY EX-BOURBON OAK
0,20 liter    art.nr 108442   
- € 2,00
doosinhoud: 12 flessen per soort 

GLENGOYNE 
10YO SINGLE MALT WHISKY TUBE
0,20 liter    art.nr 109069   
- € 0,50
18YO SINGLE MALT WHISKY TUBE
0,20 liter    art.nr 109085   
- € 1,00
21YO SINGLE MALT WHISKY GIFTBOX
0,20 liter    art.nr 109086   
- € 1,25

TOMINTOUL 10YO
0,35 liter    art.nr 109974   
- € 0,55
doosinhoud: 12 flessen per soort 

Geen 18, geen alcohol.
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TIMOROUS BEASTIE 
HIGHLAND MALT 
WHISKY
Het originele Timorous Beastie is een 
bang veldmuisje dat beroemd is geworden 
door het gedicht “To a Mouse” van Robert 
Burns. Deze whisky met dezelfde naam 
is daarentegen niet voor grijze muisjes. 
De blend van gerijpte en zorgvuldig 
geselecteerde Highland single malts van 
onder andere Glen Garioch, Dalmore en 
Glengoyne is non-chill gefilterd en gebotteld 
op 46,8% alcohol. Deze botteling zit vol 
aroma van kruidige honing en heeft een 
ietwat pikante smaak .
0,70 liter    art.nr 108730   
- € 2,70 

THE GAULDRONS CAMPBELTOWN LE BATCH 2
The Gauldrons is een Campbeltown "vatted" malt 
en de zesde toevoeging aan de serie Remarkable 
Regional Malts van Douglas Laing. The Gouldrons 
is geïnspireerd op de donkere en zanderige 

baaien aan de westkust van Campbeltown.  

0,70 liter    art.nr 109482   
- € 3,50

BIG PEAT ISLAY MALT 
WHISKY 
Een kleine partij traditionele whisky’s, alléén 
bestaande uit Islay malts, non-chill gefilterd, 
in de natuurlijke kleur. Big Peat heeft een 
stevig Islay karakter met een zoete kant. 
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   
- € 3,00 

SCALLYWAG 
SPEYSIDE MALT 
WHISKY
Een kleine partij met daarin alleen de 
beste Speyside Malts waaronder Mortlach, 
Macallan en Glenrothes. Het resultaat is een 
charmante malt met een rijk gekruid karakter 
met tonen van vanille (door de rijping op 
gebruikte bourbon vaten) zoet gestoofd 
fruit, Christmaspudding, donkere chocolade, 
pittige citrus en zoete tabak. De naam en 
vormgeving is geïnspireerd op de liefde van 
de Douglas Laing familie voor Fox Terriërs. De 
naam Scallywag en het ontwerp met de Fox 
Terriër zien zij als het meest passend voor 
deze rijkelijk gekruide en heerlijk zoete malt 
whisky.
0,70 liter    art.nr 108728   
- € 3,00

ROCK OYSTER ISLAND 
MALT WHISKY
Rock Oyster is een eerbetoon aan de zee. 
Deze whisky is gecreëerd met de fijnste malts, 
gedistilleerd op de eilanden: Jura, Islay, Arran en 
Orkney. Traditioneel gebotteld op 46,8% alcohol, in 
de natuurlijke kleur en non chill-gefilterd. Dit kleine 
pareltje heeft een waar maritiem karakter, rijk aan 
zeezout, zoete turf, rook, honing en peper.
0,70 liter    art.nr 108732   
- € 2,70

doosinhoud: 
6 flessen 
per soort

www.douglaslaing.com

THE EPICUREAN 
LOWLAND MALT 
WHISKY
In het Glasgow van de jaren 30 van de vorige 
eeuw, was The Epicurean het middelpunt van 
elk feest. Deze expressie eert deze kleurrijke 
charmante, charismatische en humoristische 
persoonlijkheid. The Epicurean combineert 
een aantal van de mooiste Lowland malts; 
een combinatie van het beste dat het oosten 
en het westen van Schotland te bieden heeft. 
In ware Douglas Laing stijl, zonder kleuring of 
chill-filtratie en gebotteld op 46,2% alcohol.
0,70 liter    art.nr 108734   
- € 2,00
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Geen 18, geen alcohol.ACTIEKORTING

INCHMURRIN 12YO SINGLE MALT WHISKY 
Neus: Onmiskenbaar fruitig met peer en 
toffeeachtige zoetheid. Lichte tonen van vers 
gesneden hooi in de zomerzon. 
Smaak: Tonen van Sevilla sinaasappels bouwen 
zich in intensiteit op, daarna milder richting 
zachtere vruchten zoals perzik en abrikoos.  
Finish: Medium lang met een peperige afdronk. 
0,70 liter    art.nr 108978   
- € 1,50

INCHMURRIN MADEIRA SINGLE MALT
Neus: Verse sinaasappel leidt naar 
amandelmarsepein met nootmuskaat. 
Smaak: Fluweelzacht en vriendelijk op de tong. 
Fruitig karakter van perzik en vijgen bedekt met 
veel butterscotch en delicate walnoot. 
Finish: Lange afdronk, droge druif tannines en 
eiken. 
0,70 liter    art.nr 108977   
- € 1,75

INCHMURRIN 18YO SINGLE MALT WHISKY
Neus: Rijke, diepe aroma’s van heide honing 
perfect uitgebalanceerd met hints van 
eikenhout. 
Smaak: Vol, sterk eiken karakter in harmonie 
met tropische vruchten zoals ananas, mango 
en kiwi.  
Finish: Lang en opwarmend, elegant eiken en 
stemgember. 
0,70 liter    art.nr 108979   
- € 4,00

12YO SPEYSIDE SINGLE 
MALT 
Neus: Vers kaneelbroodje met suikerglazuur. 
Zoet eiken en een vleugje munt. 
Smaak: Mondvullende zijdezachtheid, banaan, 
moutkoekjes, klassieke diepte van sherry eiken. 
Finish: Lang en in balans, gemalen specerijen, 
gedroogd fruit en een zacht Schots palet.
0,70 liter    art.nr 109678   
- € 3,00

SPEYSIDE CASK 
STRENGTH BATCH#4
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 de 
lichtere fruitsmaken abrikoos, sinaasappel en crème brulée naar 
boven. 

Finish: Vol, koekjesachtig en moutig, toast en marmelade met daar 
doorheen een aangename fruitigheid. 
0,70 liter    art.nr 108292   
- € 3,50 

15YO SPEYSIDE SINGLE MALT
Neus: Een aroma van appelgebak en gekruide krenten. 
Sinaasappelschil, met exotische tonen van ananas en venkel.
Smaak: Een explosie van sappige abrikoos. Levendige framboos 
met citroentaart en romige amandelen in de mond.
Afdronk: Een lange afdronk van warme moutkoekjes, roomsherry 
en vanille.
0,70 liter    art.nr 108293   
- € 5,00

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

INCHMOAN 12YO PEATED SINGLE MALT 
WHISKY 
Neus: Zeer aards en krachtig met plantaardige 
invloeden. 
Smaak: Vrij romig maar met onderliggende 
tonen van zwarte peper, koffie en 
melkchocolade. Pittige tonen met een vleugje 
tabak. 
Finish: Lang, luchtig, tonen van koffie, cacao en 
zachte specerijen. 
0,70 liter    art.nr 108539   
- € 4,00

INCHMOAN 1992 PEATED SINGLE MALT WHISKY
Neus: Vanille en zwarte peper. 
Smaak: Medicinaal met subtiele aarde-achtige 
tonen, bakkruiden en cookie dough (beslag). 
Finish: Kruidige rook en vanille.
0,70 liter    art.nr 108540   
- € 15,00

doosinhoud: 6 flessen per soort
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PRAVDA VODKA 40%
0,70 liter    art.nr 110221   
- € 1,30

PRAVDA VODKA 40% 
SIZE MATTERS!
1,75 liter    art.nr 110222 
- € 3,00 
doosinhoud: 3 magnums

PRAVDA FLAVOURED VODKA 37,5%
0,70 liter    - € 1,15
Caramel art.nr 110005    
Cherry art.nr 110004    
Citron art.nr 110006    
Coconut art.nr 110000
Espresso     art.nr 110007      
Orange art.nr 110001    
Peach  art.nr 110002    
Raspberry art.nr 110003  

doosinhoud: 6 flessen per soort

Bij afname van elke 0,70 liter 
flavoured vodka variant gratis 

1 × Pravda Vodka mini 5cl + 2 glaasjes  
OP=OP

art.nr 199595

Deze luxe Poolse Vodka wordt al vanaf 1743 gemaakt in het district Bieksko-Biala in 
het zuiden van Polen. Het Karpatisch gebergte waar dit district zich bevindt biedt 
wereldwijd de beste omstandigheden om vodka te maken: het puurste bronwater, de 
mooiste rogge. Pravda Vodka wordt gemaakt m.b.v. een uniek 5-staps distillatieproces. 
Weinig vodka’s worden met zoveel liefde en aandacht gemaakt als Pravda Vodka.

www.pravdavodka.com Geen 18, geen alcohol.
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ACTIE - € 0,34

0,70 liter    

Espresso Cream    art.nr 113755   
Een echte espresso is zo veel spannender dan eenvoudige koffie.  
Dooley’s Espresso Cream Liqueur wordt gemaakt op basis van wodka  
en wordt door de toevoeging van echte espresso een heerlijk  
aromatische creamlikeur, die je moet proeven. 

Toffee Liqueur    art.nr 113690   
Dooley’s Toffee Cream Liqueur is het resultaat van twee componenten  
die over de hele wereld zeer populair zijn: Toffeekaramel en Wodka.  
Het resultaat is een unieke smaak en reukbelevenis. 

White Chocolate    art.nr 113696   
Dooley’s White Chocolate is een unieke mix van heerlijke Nederlandse 
room, Zwitserse witte chocolade en rode wilde bessen. Je proeft eerst de 
smeltende witte chocolade, daarna tonen van de bessen. 

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

ACTIE - €0,30/- €1,00
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

FILLIERS JONGE 
AMBACHTELIJKE 
GRAANJENEVER
1,00 liter    art.nr 100802   

standaard bij afname vanaf 24 flessen 

doosinhoud: 12 flessen

FILLIERS DISTILLERY

CLANSMAN BLENDED 
SCOTCH WHISKY
Een blend van de mooiste Loch Lomond 
graan en malt whisky’s, perfect gerijpt in 
eiken vaten. Deze soepele en makkelijk te 
drinken whisky heeft hints van zacht fruit 
en zoete vanille.

0,70 liter    art.nr 108541   
- € 0,10

standaard bij afname vanaf 24 flessen 
- € 0,20
doosinhoud: 12 flessen 

1,00 liter    art.nr 108542   
- € 0,25

standaard bij afname vanaf 24 flessen 
- € 0,50
doosinhoud: 12 flessen

www.lochlomondgroup.com
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GELIMITEERDE RUM SPECIALS!
CARONI NAVY RUM REPLICA VINTAGE 2000
Ter ere van het 100-jarig jubileum van de Caroni-distilleerderij is het originele 
label van de 1940 Caroni Rum zoals die toentertijd naar het Verenigd Koninkrijk 
werd geëxporteerd geherproduceerd. Deze 100e Imperial Proof Trinidad Rum 
is net zoals zijn voorganger, van meer dan een halve eeuw geleden, een Caroni 
rum die 18 jaar in Trinidad heeft gerijpt en gebotteld is op 51,4%. 
0,70 liter    art.nr 112458   - € 10,00
doosinhoud: 6 flessen 

VELIER ROYAL NAVY VERY OLD RUM 57,2%
Deze volle en mooie Velier Royal Navy Very Old Rum is gecreërd door master 
blender Luca Gargano en bestaat uit uitzonderlijk goede pot still en column 
still rums. Het is een blend van 20 jaar oude Caroni, een 12 jaar oude Hampden 
rum, welke beiden zijn gerijpt in de tropen en een 15 jaar oude Demerara rum, 
gerijpt in Europa. 
0,70 liter    art.nr 112413   - € 7,88
doosinhoud: 6 flessen

VELIER ROYAL NAVY TIGER SHARK 14YO
De Velier Royal Navy Tiger Shark is een prachtige blend van verschillende 
distilleerderijen in Brits-West-Indië. De pure vatted rum bestaat exclusief uit 
pott still rums welke in de tropen worden gerijpt in ex-bourbon vaten. Met een 
gemiddelde leeftijd van 13 jaar is deze complexe en krachtige blend gebotteld 
op 57,18%, een ode aan de Britse marine. 
0,70 liter    art.nr 112475   - € 7,50
doosinhoud: 6 flessen

ACTIE OP=OP

BRANDY DE JEREZ 
0,70 liter    art.nr 108608   
- € 1,25 

PEDRO XIMÉNEZ BRANDY
0,70 liter    art.nr 108455   
- € 2,00

AMONTILLADO BRANDY
0,70 liter    art.nr 108454   
- € 2,00

doosinhoud: 6 flessen per soort 

IMPERIAL XO BRANDY 
0,70 liter    art.nr 108591   
- € 2,50
doosinhoud: 4 flessen

Geen 18, geen alcohol.

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

NOVEMBER - € 0,30 OKTOBER - € 1,40

SPIRIT VAN DE MAAND

ROMANA 
SAMBUCA
Romana Sambuca is een 
unieke blend van natuurlijke 
essences en ingrediënten als 
anijs, vlierbessen, suiker en een 
‘geheime’ natuurlijke smaak 
formule. De sambuca wordt 
op basis van oude tradities en 
moderne productietechnieken 
vervaardigd. Het resultaat is een 
buitengewoon soepele sambuca, 
welke bijzonder makkelijk te 
drinken is. 

1,00 liter    art.nr 117361   

doosinhoud: 12 flessen

MERRYS WHITE 
CHOCOLATE
Lichte, zachte likeur van witte chocolade met 
Ierse whiskey en verse room. Drink Merrys 
puur, gekoeld of met ijsblokjes. Ook heerlijk 
in de koffie, als topping bij desserts of 
verwerkt in taarten. 

0,70 liter    art.nr 117089   

doosinhoud: 6 flessen 

www.merrys.ie

EL DORADO 
RUM 15YO
De magistrale kleur, de zachte smaak en 
het volle aroma dankt El Dorado 15 Years 
old aan de grote eikenhouten vaten 
waarin de rum wordt gerijpt. Net als 
de avonturiers van weleer blijft u 
nippen van dit vloeibare goud. 

0,70 liter    art.nr 112354   

doosinhoud: 6 flessen

www.theeldoradorum.com

NOVEMBER - € 0,25 OKTOBER - € 1,30

RUM VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

MYERS’S 
JAMAICAN RUM
Myers’s Rum, opgericht in 1879 door Fred L. 
Myers, is een 100 procent Jamaicaanse 
rum, waarin alleen pure Jamaicaanse 
melasse wordt gebruikt. De rum 
wordt geproduceerd door middel 
van continue distillatie én pot still 
distillatie, waarna het in witte eiken 
vaten wordt gerijpt. De rum staat 
bekend om de aromatische en zoete 
smaak doordat er restanten van de 
melasse achterblijven in de rum. 
Lekker om puur te drinken, maar ook 
ideaal als basis voor mixdrankjes, 
cocktails en bij het koken.

0,70 liter    art.nr 112060   

doosinhoud: 6 flessen
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GLENCADAM 
10YO HIGHLAND 
SINGLE MALT
Glencadam 10 YO - The rather 
Delicate - is gebotteld op 46%, het 
perfecte gehalte om te zorgen dat de 
unieke, natuurlijke karakteristieken 
van de whisky behouden blijven 
en tegelijk de smaak subtiel wordt 
versterkt. Non-chill gefilterd, hetgeen 
ervoor zorgt dat de aromatische 
componenten van de whisky 
behouden blijven en het karakter en 
de smaak worden bevorderd.  

0,70 liter    art.nr 109869   

doosinhoud: 6 flessen 

www.glencadamwhisky.com

TOMINTOUL 
SINGLE MALT 
PEATY TANG
Een buitenbeentje. In tegenstelling tot 
de andere Tomintouls wordt voor deze 
whisky gebruik gemaakt van op turf 
gedroogde gerst, waardoor een 
rokerige en wat turfachtige 
smaak ontstaat. Een bekende 
methode bij de whisky’s van 
Islay, maar ongebruikelijk voor 
whisky’s uit de Glenlivet-regio. 
Het resultaat is echter zeer 
bijzonder.

0,70 liter    art.nr 109939  

doosinhoud: 6 flessen

www.tomintoulwhisky.com

OKTOBER - € 1,20 NOVEMBER - € 1,25

WHISKY VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

Geen 18, geen alcohol.  

FEBRUARI - € 0,74 MAART - € 4,00

SPIRIT VAN DE MAAND

PERRACHON 
BEAUJOLAIS 
VILLAGES 
TERRE LOYSE
Een typische Beaujolais Villages met 
een prachtige rode kersenkleur. In de 
neus aroma’s van rood fruit die door 
zwarte bessen en aardbeien wordt 
gedomineerd. De wijn geeft in de mond 
een heerlijk fruitig mondgevoel van 
bessen en aardbeien met een vleug van 
melkchocolade. 

0,75 liter    art.nr 785478   

doosinhoud: 6 flessen 

www.vinsperrachon.com

FAUSTINO 
CAVA EXTRA 
SECO
Lichtgeel, met een heel fijne mousse. 
Intens parfum van vers geperste 
druiven met een delicaat vleugje van 
bloesem, dankzij de lange rijping in 
de fles. Prachtig evenwicht tussen 
het fruit en de frisse zuren; vlezige en 
ronde smaak, die lang blijft nahangen 
en uitnodigt tot een volgend slokje.

0,75 liter    art.nr 769009   

doosinhoud: 6 flessen 

www.bodegasfaustino.com

OKTOBER 11+1 NOVEMBER 11+1

WIJN VAN DE MAAND
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NADER BEKEKEN

CHÂTEAU BALAC, EEN PAREL IN DE HAUT-MÉDOC
Op slechts enkele kilometers van Pauillac en temidden van de 
Grands Crus Classés ligt Château Balac, Haut-Médoc Cru Bourgeois.
Het château is al 3 generaties lang in de familie Touchais die het 
weer helemaal hebben teruggebracht in de oude glorie. Sinds 
1964 zijn zij de trotse eigenaar van dit oude 
kasteel dat al in de 14e eeuw bestond. Alleen 
was het toen een kartuizerklooster. In de 17e en 
18e eeuw kwamen er verschillende belangrijke 
landheren wonen waarvan de Baron de Breuil er 
eentje was. Eind 18e eeuw is het château geheel 
gerestaureerd door een beroemd architect uit 
die tijd, Victor Louis, die ook het mooie Grand 
Théâtre van Bordeaux bouwde.
In 1964 werd het gekocht door de familie 
Touchais afkomstig uit Anjou. Joseph Touchais werd verliefd op dit 
oude kasteel of in ieder geval op wat er nog van over was want de 
wijngaard was verwilderd en het château was helemaal vervallen. 
Ook het bos dat eromheen ligt vond hij prachtig.

Zijn zoon, Luc, neemt in 1973 samen met zijn vrouw Christine het 
stokje over van zijn vader. Hij gaat verder met het herplanten van 
de wijngaard en restaureren van het château. Enkele jaren later is 
Château Balac een landgoed met 20 ha wijngaard en 250 ha bos.
Sinds 2005 heeft Lionel Touchais, de zoon van Luc, afgestudeerd 

oenoloog aan de universiteit van Bordeaux, de leiding over het 
château. Voordat hij het stokje van zijn vader overnam heeft hij 10 
jaar op allerlei wijnhuizen over de hele wereld gewerkt (Californië, 
Roemenië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland) en daar een schat aan 

ervaring opgedaan. Nu runt hij samen met zijn 
vrouw Amélie het domein en werken zij verder 
om het wijnhuis te perfectioneren. Werk in de 
wijngaard en in de kelder houdt nooit op. Hun 
2 zoontjes Léon en Joseph huppelen al vrolijk 
rond in de kelders. Wellicht zijn zij de volgende 
generatie?
Alle druiven worden 100 % met de hand geplukt 
omdat zo de kwaliteit het best kan worden 
gemonitord, maar ook met de wens om de 

traditie voort te zetten en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat 
elk jaar weer opnieuw te beleven.
De vinificatie wordt helemaal door Lionel zelf gedaan. Hiervoor 
combineert hij traditie en innovatie om een zo optimaal mogelijke 
extractie van aroma’s en tannines te krijgen. Elke oogst weer maakt 
hij zijn beslissingen omtrent de kwaliteit afhankelijk naar wat de 
natuur hem brengt. Château Balac staat bekend als een zeer fruitige 
Haut-Médoc met elegante tannines.

www.chateaubalac.com

CHÂTEAU BALAC HAUT MEDOC CRU BOURGEOIS

0,75 liter    art.nr 785430   

doosinhoud: 6 flessen

INTRODUCTIEKORTING - € 0,60
Geen 18, geen alcohol.
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Geen 18, geen alcohol.  

ACTIEKORTING

Ons Zuid Afrikaanse wijnhuis Alvi’s Drift ligt 
buiten het stadje Worcester. De wijngaarden 
en landerijen met fruitbomen liggen aan de 
overkant van de Breede Rivier. Voor een betere 
bereikbaarheid werd een lage brug, een drift, 
gebouwd die men in de volksmond Alvi’s Drift 
noemde. Alvi, kort voor Albertus Viljoen, is de 3e 
generatie. De huidige Alvi maakt prachtige wijnen, 
die zowel in Zuid Afrika als in de wereld al vele 
prijzen hebben gewonnen. Dit is Alvi’s keus voor 
een mooi gerecht of een goed gesprek:

VERRAUX PINOTAGE
100% Pinotage van het beste terroir en de beste cuves.  
Hét vlaggenschip van Alvi’s Drift om lang te bewaren.
0,75 liter    art.nr 789411   - € 1,50

ALBERTUS VILJOEN CHENIN BLANC
100% chenin blanc vergist op Frans eiken. 
0,75 liter    art.nr 789409   - € 1,15

ALBERTUS VILJOEN RED BISMARCK
50% shiraz, 22% cabernet sauvignon, 22% pinotage en 6% 
petit verdot. 22 maanden houtrijping op Frans eiken.  
0,75 liter    art.nr 789410   - € 1,25

MUSCAT DE FRONTIGNAN
100 % muskaatdruiven. Zoete dessertwijn.
0,375 liter    art.nr 740358   - € 0,75

RESERVE CHARDONNAY
Vergisting op Frans eiken. Daarna nog 11 maanden op de lie. 
0,75 liter    art.nr 789407   - € 0,60 

RESERVE CVC WHITE BLEND
Een blend van chenin blanc, viognier en chardonnay. 
Vergisting op houten vaten van 300 liter waarvan 30% 
nieuw. 
0,75 liter    art.nr 789406   - € 0,60 

RESERVE DRIFT RED FUSION
Een blend van cabernet sauvignon, pinotage, shiraz en petit 
verdot, waarbij de cabernet sauvignon de hoofdrol speelt. 
Na fermentatie rijpt de wijn 22 maanden op vaten van zowel 
Frans als Amerikaans eiken, waarvan 30% nieuw.
0,75 liter    art.nr 789408   - € 0,70

doosinhoud: 6 flessen per soort

www.alvisdrift.co.za
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ACTIEKORTING
Geen 18, geen alcohol.

De wijngaarden van de Loirestreek strekken zich over een afstand van bijna 500 
km uit langs deze koninklijke rivier vanaf Pouilly sur Loire tot aan de Atlantische 
kust. Een sterk wisselend beeld met vlakke oevers en zacht glooiende heuvels met 
wijngaarden, bossen en allerhande andere vormen van landbouw, een echte “Jardin 
de France”. (de tuin van Frankrijk).

DOMAINE LANDRAT LE GUYOLLOT LA RAMBARDE - POUILLY FUMÉ 
De druiven komen van 3 verschillende terroirs: leisteen, vuursteen en mergel. De 
Cuvée Rambarde wordt traditioneel gemaakt op roestvrijstalen cuves onder lage 
temperatuur. De expressieve sauvignon blanc geur en de smaak met vooral citrusfruit 
en het vuursteentje, zo typisch voor Pouilly Fumé, komt duidelijk naar voren. 
0,75 liter    art.nr 789182   - € 1,00

DOMAINE DU PRÉ SEMELÉ - SANCERRE BLANC
De 4e generatie van de familie Raimbault, de 2 broers Julien en Clément, bewerken 
hun 14 ha wijngaard met respect voor het terroir en de natuur en werken zoveel 
mogelijk biologisch. De vinificatie is traditioneel met een verfijnd resultaat: een 
minerale neus die vooral tonen van citrus onthult. De aanzet is fris en goed in balans. 
0,75 liter    art.nr 789179   - € 1,00 

DOMAINE DES SOUTERRAINS - CHENONCEAUX BLANC
Dit domaine ligt in de vallei van de Cher, een zijrivier van de Loire. Nicolas Mazzesi 
volgt de regels van “Terra-Vitis”, waar respect voor de natuur de hoogste prioriteit 
heeft. Op een complex terroir van vuursteen, kiezels, leisteen en schalie maakt hij 
deze 100% sauvignon blanc met een neus van verse boter, briochebrood en wit fruit. 
Een rijke wijn met een mooie mineraliteit. 
0,75 liter    art.nr 789137   - € 0,90

DOMAINE DES SOUTERRAINS - CHENONCEAUX ROUGE
Deze blend van 80% côt (ook wel bekend als malbec) en 20% cabernet franc is een 
rijke wijn met stevige tannines die geurt naar viooltjes en rijpe zwarte bessen. In de 
smaak komen bramen, pruimen en tabak boven. De wijn komt het best tot zijn recht 
na decantering. Goede combinatie met wild en stoofpotten.   
0,75 liter    art.nr 789148   - € 0,90 

DENIS MEUNIER - VOUVRAY SEC SILEX
Hoewel Denis Meunier nog heel jong is, is hij één van de meest veelbelovende 
wijnmakers van Vouvray. Wijnboer worden was altijd al waar hij van droomde. Voor 
de Vouvray Expression de Silex komen de druiven van zijn 65 jaar oude chenin blanc 
stokken. Het resultaat is een pure, knisperfrisse en levendige wijn met veel wit fruit en 
een minerale toets. 
0,75 liter    art.nr 789436   - € 0,75 

LOGIS DE LA BOUCHARDIÈRE - CHINON
Op dit oude domaine (1850) zwaait Bruno Sourdais de scepter. Hij heeft oude cabernet 
franc stokken (tussen de 30 en 80 jaar oud) die op een terroir staan van voornamelijk 
klei en vuursteen. Zijn wijnen ouderen in eikenhouten fusten in de prachtige tufstenen 
kelders. Deze wijn is zowel rond als aromatisch, stevig maar toch elegant. Met rijpe 
tannines en een lange afdronk.
0,75 liter    art.nr 789438   - € 0,65

DOMAINE DE L’EPINAY - MUSCADET SÈVRE & MAINE SUR LIE
De broers Cyrille en Sylvain Paquereau maken van de melon de bourgogne, de 
typische druif voor de Muscadet, deze verfijnde wijn met een neus van appels, peren 
en wat citrus dat levendig is en fris in de mond. Ook zit er een lichte tinteling in die de 
frisheid accentueert.
0,75 liter    art.nr 789135   - € 0,55 

doosinhoud: 6 flessen per soort

ONZE SCHATTEN UIT DE LOIRE 
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ACTIEKORTING
Geen 18, geen alcohol.

NOVEMBER 11+1
Geen 18, geen alcohol.

BELLUSSI CUVÉE 
PRESTIGE VSQ BRUT 
De Bellussi Cuvée Prestige Brut is een 
doorslaand succes. Gemaakt van 100% pinot 
noir-druiven uit Oltrepò Pavese, is het een 
verrukkelijke spumante met verleidelijke 
aroma´s en mooie verfijnde mousse, afgevuld in 
een oogverblindend mooie fles.
De magnum zat al in een fraaie geschenkdoos. 
Tijdens deze actie wordt naast de 
actiekorting, de 75 cl fles ook in een fraaie 
geschenkdoos geleverd, zonder extra 
kosten!

0,75 liter    art.nr 760542   

MAGNUM 
1,50 liter    art.nr 760543   

doosinhoud: 6 flessen per soort

V A L D O B B I A D E N E

DOMAINE DE MAUPERTHUIS 
BOURGOGNE CHARDONNAY
Van 20 jaar oude stokken maken de eigenaren een knisperdroge, 
geconcentreerde en smakelijk ronde Bourgogne. Heerlijk als 
aperitief en bij mooie visgerechten.
0,75 liter    art.nr 785575   - € 0,60 

BOURGOGNE PINOT NOIR
Subtiele en zijdezachte maar tegelijkertijd geconcentreerde en 
ronde pinot noir. Goede combinatie met kip en lichte vleesschotels.
0,75 liter    art.nr 785576   - € 0,90 

SAINT BRIS SAUVIGNON
De enige sauvignon blanc uit de Bourgogne. Exotisch en een 
mondvol druivensap, iets kruidigs en bloemen. Zeer breed 
inzetbaar. 
0,75 liter    art.nr 785577   - € 0,70 

IRANCY
Irancy is een wijndorpje bij Chablis waar ze wijnen maken van de 
pinot noir druif aangevuld met 10% césar, een lokale druif. 
De 2e gisting van de wijn gebeurt op eikenhouten vaten, waarna 
hij nog 12 maanden op fust blijft. De neus wordt gedomineerd door 
bosvruchten en kersen met aardse tonen. De tannines zijn zacht 
met een afdronk van donker fruit en aardse smaken. Een wijn die 
gemakkelijk 8-10 jaar kan blijven liggen.
0,75 liter    art.nr 785587   - € 1,00

CHABLIS CUVÉE AMPHORE
Deze wijn wordt gemaakt in amforen. De druiven worden 
handgeplukt, ontsteeld en in de amforen gedaan, waar ze met 
behulp van wilde gisten zowel de alcoholische als de malolactische 
gisting ondergaan. De wijn met schillen blijft 12 maanden in de 
amforen zonder toegevoegd sulfiet. Daarna wordt er geperst 
en ongefilterd in de fles gedaan. Een goudgele wijn met oranje 
weerschijn. Geuren van abrikozenjam en mango vergezeld door 
peperige en rozen aroma’s. Een zacht mondgevoel met wat 
sinaasappel, lichte tannines en lange harmonieuze afdronk.
0,75 liter    art.nr 785592   - € 2,00 

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

ACTIE 11+1

DOMAINE MASSE 
Heerlijke Bourgognewijnen gemaakt door Fabrice Masse in de Côte Chalonnaise. Hier, in deze natuurlijke voortzetting van de Côte de 
Beaune zijn de prijzen nog niet tot astronomische hoogten gestegen en zijn nog prachtige Bourgognes te vinden voor een alleszins 
schappelijke prijs. Fabrice Masse maakt de wijnen samen met zijn oom Roland, die tot eind 2014 de regisseur van het wijngoed van 
de Hospices de Beaune was. Naast de wijnen van het eigen 15 ha grote wijngoed worden ook nog druiven van bevriende boeren in de 
omgeving gekocht. De wijnen hiervan worden als ‘Famille Masse’ verkocht. 

CRÉMANT DE BOURGOGNE BLANC DE BLANCS 
0,75 liter    art.nr 769026   

BOURGOGNE ALIGOTÉ VIEILLES VIGNES
0,75 liter    art.nr 785593   

MONTAGNY 1ER CRU LES TERROIRS BLANC - FAUILLE MASSE 
0,75 liter    art.nr 785594   

GIVRY CLOS DE LA BRÛLÉE BLANC
0,75 liter    art.nr 785595   

GIVRY GRAND TERROIR ROUGE - FAUILLE MASSE
0,75 liter    art.nr 785596  

GIVRY 1ER CRU EN VEAU ROUGE
0,75 liter    art.nr 785597   

MERCUREY LES TERROIRS ROUGE - FAUILLE MASSE
0,75 liter    art.nr 785598   

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE 11+1 ACTIE 11+1
Geen 18, geen alcohol.

DOMUS VINI IMPÉRIALE SPUMANTE 
Domus Vini, gevestigd in Veneto, is gespecialiseerd in het 
selecteren, blenden en op de markt brengen van toegankelijke, 
zeer betaalbare wijnen uit de belangrijkste wijnregio’s van Italië.  
De Impériale Extra Dry is bleek strogeel van kleur, elegant en 
geurig, met volop heel subtiele fruitnuances. De smaak is heerlijk 
fris en aangenaam rond, met veel wit fruit (peer, appel) en een 
vleugje perzik. Een buitengewoon levendige, uiterst plezierige wijn, 
die niet snel zal vervelen. 

0,75 liter    art.nr 760193    

1,50 liter    art.nr 760208   

doosinhoud: 6 flessen per soort

DOPFF AU MOULIN 
 
Julien Dopff was in 1900 de eerste die in de Elzas mousserende 
wijn volgens de méthode traditionelle maakte, nadat hij in Reims 
een jaarlang stage had gelopen. De Dopff ‘au Moulin’ Crémant 
Cuvée Julien is een hommage aan deze grote pionier van de 
Crémant d’Alsace. Het is een ronduit sublieme mousserende wijn, 
al vele jaren een favoriet van onze grote wijnschrijver Hubrecht 
Duijker.

CRÉMANT D’ALSACE 
0,75 liter    art.nr 769007   

doosinhoud: 6 flessen

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

 ACTIE 11+1

In 1975 verruilden Andrew en Laurel Quady hun 
hectische baan in Zuid-Californië voor een nieuwe 
uitdaging als wijnmakers. Sindsdien hebben ze 
een grote naam opgebouwd als specialist van 
zoete wijnen. Het motto van Quady Winery luidt 
“Keeping it sweet since 1975”.

ELECTRA ORANGE MUSCAT 
0,75 liter    art.nr 785296   
 

RED ELECTRA BLACK MUSCAT
0,75 liter    art.nr 785396   
 

ELYSIUM BLACK MUSCAT
0,375 liter    art.nr 740300   

0,75 liter    art.nr 740301   

ESSENSIA ORANGE MUSCAT
0,375 liter    art.nr 740308   

0,75 liter    art.nr 740309   doosinhoud: 12 flessen per soort

NOVEMBER ACTIE

Dit champagnehuis is het bezit van een oude en grote champagne familie 
uit Epernay, Rapeneau. Zij bezitten 200 ha. wijngaarden, 3 pershuizen 
en 10.000 m2 kelders vol met de heerlijkste flessen. Daarnaast is de 
wijnmaker van de familie, Christophe, in 2017 benoemd tot beste 
‘sparkling winemaker’ van het jaar. Dat heeft dit, tot dan toe vrij 
onbekende, huis op de kaart gezet van de goede champagnes.

Brut 
0,375 liter    art.nr 760404   
- € 0,50
doosinhoud: 6 flessen

Brut 
0,75 liter    art.nr 760400   
- € 0,75 
doosinhoud: 6 flessen  

Brut Magnum 
1,50 liter    art.nr 760403   
- € 2,00
doosinhoud: 3 flessen 

Demi-Sec 
0,75 liter    art.nr 760401   
- € 0,75
doosinhoud: 6 flessen 

Rosé 
0,75 liter    art.nr 760402   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen 

Blanc de Blancs 
0,75 liter    art.nr 760406   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen 

Premier Cru Brut 
0,75 liter    art.nr 760405   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen 

2007 Millesime 
0,75 liter    art.nr 760407   
- € 2,00
doosinhoud: 6 flessen
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Geen 18, geen alcohol.

 ACTIE 11+1

NOVEMBER 11+1
Geen 18, geen alcohol.  

doosinhoud: 6 flessen per soort

Het gure weer 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 ruim 150 jaar volledig in handen van en geleid door dezelfde familie, 
heeft ruim 800 ha. eigen wijngaarden, gelegen in de beste delen van de 
Rioja Alavesa. Hierdoor 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 
aantrekkelijke aanbieding.

I GRAN RESERVA 
0,75 liter    art.nr 780023  

V RESERVA
0,75 liter    art.nr 780032   

V ROSADO
0,75 liter    art.nr 780031

V BLANCO
0,75 liter    art.nr 780042   

CRIANZA
0,75 liter    art.nr 785066  

ORGANIC RIOJA
0,75 liter    art.nr 780035   

VII TINTO 
0,75 liter    art.nr 780044  

Het wijnhuis Filipetti werd opgericht in 1922, in 
Canelli, in het hart van het Moscato-gebied van 
Piemonte. Filipetti is in de loop der tijd tot één van 
de grote namen uitgegroeid, met name vanwege hun 
verrukkelijke, naar verse Muskaat-druiven geurende 
mousserende wijnen. Met hun lage alcoholgehalte en 
hun aangenaam zoete smaak kunnen ze elk moment 
van de dag een extra feestelijk tintje geven.

MOSCATO SPUMANTE
0,75 liter    art.nr 760537   

ASTI SPUMANTE DOCG
11+1 EN IN FRAAIE GESCHENKDOOS
0,75 liter    art.nr 785093   

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

Geen 18, geen alcohol.

De familie De Lorgeril woont al sinds 1620 op hun château in het 
plaatsje Pennautier in de regio Languedoc-Roussillon. In al die 
tijd is er natuurlijk wel veel veranderd, maar de wijnen die ze 
maken zijn al eeuwen beroemd. Speciaal voor deze tijd van het 
jaar, selecteerden we hun topwijnen voor de promotie: 

MASET DES MONTAGNES BLANC 
0,75 liter    art.nr 785458   - € 0,60

MAS DES MONTAGNES ROUGE
0,75 liter    art.nr 785457   - € 0,60

BORIE BLANCHE GRAND VIN MINERVOIS LA LIVINIÈRE
0,75 liter    art.nr 785459   - € 1,45

CHÂTEAU DE CIFFRE TERROIR D’ ALTITUDE 
0,75 liter    art.nr 785590   - € 0,70 

BANYULS 3 ANS D’AGE
0,75 liter    art.nr 785482   - € 1,00 

doosinhoud: 6 flessen per soort
 ACTIE KORTING

NOVEMBER 5+1*

CAPETTA MOSTODUVA 
 *5+1 BIJ AFNAME VAN 60 FLESSEN GECOMBINEERD 

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 Piemonte. Een echte specialiteit is de Capetta 
Mostoduva, fraaie parelende wijnen, afkomstig uit Piemonte met 
slechts 3% (Bianco) en 5,5% (Rosso) alcohol. Het lichtmousserende 
karakter en de friszoete smaak maakt dit de ideale wijnen voor 
iedereen die het niet té droog zoekt.

0,75 liter    
FRIZZANTE BIANCO    art.nr 770869    
FRIZZANTE ROSSO     art.nr 770912   

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

ACTIEKORTING
Geen 18, geen alcohol.

 ACTIEKORTING

MÂCON VILLAGES VIEILLES VIGNES
Een frisse geur van licht fruit zoals peer. In de mond vriendelijk en 
mooi zuiver van structuur met smaken van citrus, groene appel en 
rijp fruit. Een wijn voor aperitief en voor een lichte maaltijd.
0,75 liter    art.nr 785483   
- € 0,70

SAINT VÉRAN VIEILLES VIGNES
Aroma’s van voornamelijk perzik. In de smaak ontvouwt zich rijp 
geel fruit met een fijne ziltige mineraliteit. De structuur is mooi 
droog, strak, energiek en mondvullend.
0,75 liter    art.nr 785484   
- € 0,90

POUILLY FUISSÉ VIEILLES VIGNES
Complexe aroma’s van citrusfruit en perzik. Een mooie combinatie 
van rijp geel fruit met een fijne ziltige mineraliteit. Mooie 
structuur met een lange afdronk. 
0,75 liter    art.nr 785485   
- € 1,15

doosinhoud: 6 flessen per soort

DE TOPWIJNEN VAN HERVÉ FABRE UIT 
MENDOZA, PATAGONIË EN CAHORS
PHEBUS GRAN RESERVADO MALBEC – MENDOZA 
Alles wordt gedaan om van deze malbec een topwijn te maken: groene oogst in december; 
handoogst; dubbele selectie bij aankomst in de kelder: van de trossen en vervolgens druif 
voor druif. Daarna laat men de druiven bloeden voor een concentratie van het sap. Na de 
vergisting rijpt 100% van de wijn 12 maanden op vaten van Frans eiken. Een opmerkelijke 
neus met tonen van viooltjes, zwarte kersen en zoethout. De smaak van de wijn is diep en 
rijk, met een goede balans en fluweelzachte tannines. Het hout is mooi geïntegreerd.
0,75 liter    art.nr 785099   - € 1,00

PHEBUS GRAN RESERVADO MERLOT - PATAGONIË
De werkwijze voor de merlot is hetzelfde als bij de Malbec Gran Reservado. Dit alles 
resulteert in elegantie en complexe aroma’s van donkerrode bosvruchten, hints van 
vanille en koffie. Een mooie smaakbalans, met een verfijnde structuur, mooi verweven 
zijdeachtige tannines en een heerlijke, lange afdronk.
0,75 liter    art.nr 785144   - € 1,15

PRIEURÉ DE CENAC MALBEC - CAHORS
Met de uiterste precisie zoals we van Hervé Fabre gewend zijn, wordt van deze malbec 
druiven een geconcentreerde maar soepele Cahors gemaakt. Net zoals in Argentinië. De wijn 
is rijk en stevig met mooie tonen van hout en kruiden, zwarte pruimen en bessen. Met zijn 
mooie zuren, nog jonge tannines en stevige textuur is de wijn geschikt om te bewaren.
0,75 liter    art.nr 789424   - € 1,00

doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIE 11+1
doosinhoud: 6 flessen per soort

PIERRE JEAN
*De 240/180/120 flessen kunnen ook
gecombineerd worden afgenomen.

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

NOVEMBER ACTIE

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

ACTIE 11+1

WINE BY NATURE BIO 
FRIZZANTE 
0,75 liter    art.nr 770905   

0,75 liter    
AIREN-SAUVIGNON BLANC  art.nr 789228
TEMPRANILLO RED     art.nr 789230  
TEMPRANILLO ROSÉ     art.nr 789231

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

PORTIA 
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 opleverde 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 witte Portia Verdejo is 
verrukkelijk, maar ook de rode Portia’s zijn 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 
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ACTIE 11+1

ACTIE 11+1*

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

VENTISQUERO 
RESERVA MIXED 
CASE 
*BIJ AFNAME VAN 20 DOZEN € 11,00 KORTING PER DOOS

De speciale Reserva “Take 6, pay 4”-mixed case biedt 
de mogelijkheid uw klanten heel voordelig kennis te 
laten maken met Ventisquero Reserva-wijnen. De doos 
bevat 6 verschillende Ventisquero Reserva-wijnen: 
Sauvignon Blanc Reserva 2019, Syrah Reserva 2018, 
Carmenère Reserva 2018, Merlot Reserva 2018, Cabernet 
Sauvignon Reserva 2018 en de Red Blend Reserva 2018. 
Daarnaast bevat de mixed case een fraaie brochure 
met uitgebreide achtergrondinformatie over Viña 
Ventisquero en de wijnen.

6x0,75 liter    art.nr 780672   

VITICCIO 
In het hart van de Toscane, op de glooiende heuvels van het dorpje Greve 
in Chianti, ligt het prachtige wijngoed Viticcio. Sinds 1964 wordt hier met 
zorg, liefde en toewijding wijn gemaakt. Het landgoed omvat in totaal 58 
hectare aan wijngaarden, waarvan 28 hectare gelegen is in het historische 

kerngebied van de Chianti. Naast wijngaarden in Chianti Classico, bezit het 
wijnhuis ook wijngaarden (30 hectare) in de kuststrook Maremma, binnen 
de appellatie Bolgheri. 

TOSCANA VERMENTINO
0,75 liter    art.nr 785497   
TOSCANA ROSSO
0,75 liter    art.nr 785496  

PICCHE TOSCANA VERMENTINO
0,75 liter    art.nr 785499  
FERRAIO TOSCANA ROSSO
0,75 liter    art.nr 785498  

CHIANTI CLASSICO
0,75 liter    art.nr 785500  
CHIANTI CLASSICO RISERVA
0,75 liter    art.nr 785501  
CHIANTI CLASSICO PRUNAIO GRAN SELEZIONE
0,75 liter    art.nr 785502   

MORELLINO DI SCANSANO
0,75 liter    art.nr 785503   

BOLGHERI
0,75 liter    art.nr 785504  

doosinhoud: 6 flessen per soort
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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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WALTER DIERKING 25 JAAR BIJ  
DE MONNIK DRANKEN!

Voor onze collega Walter Dierking is een feestavond 
georganiseerd vanwege het feit dat hij vanaf maandag 1 juli jl. 25 
jaar werkzaam is bij De Monnik Dranken. Dit jubileum is gevierd 
bij onze horeca relatie Stadscafe Moatman te Oldenzaal.

Walter, zijn echtgenote Marjan, en hun kinderen Anna en Justin 
werden vrijdag 5 juli om 20.00 uur vanuit hun huis in Oldenzaal 
opgehaald door maar liefst twee auto’s: een fraaie Hummer die 
hier vaker voor wordt ingezet en een mooie klassieke cabrio 
Mercedes, de favoriet van Walter.

Om ca. 20.30 uur kwamen ze aan bij de feestlocatie, alwaar de familie 
Dierking werd opgewacht door alle aanwezige feestgangers.
Met de familie Dierking heeft De Monnik dranken en ook de familie 
Olde Monnikhof een speciale band vanuit het verleden. Walters 
vader, Sjonnie Dierking, is destijds als 16-jarige bij ons begonnen 
en heeft meer dan 43 jaar bij De Monnik Dranken gewerkt, waarvan 
zo’n 25 jaar als adjunct directeur. In augustus 1999 heeft hij gebruik 
gemaakt van de toenmalige VUT, waarvan hij jammer genoeg maar 
ruim een jaar heeft kunnen genieten.

Letterlijk aan de hand van zijn vader was Walter reeds op hele jonge 
leeftijd kind aan huis bij De Monnik Dranken. Op 15-jarige leeftijd 
begon hij officieel als zaterdag- en vakantiewerker en alle facetten op 
logistiek gebied kreeg hij in de loop der jaren onder de knie.

Na de MAVO en de MTS, afdeling energietechniek met succes te 
hebben afgerond, heeft hij als dienstplichtige 7 maanden in het leger 
gediend, bij het onderdeel speciaal vervoer. Vervolgens kwam Walter 

op 1 juli 1994 op 22-jarige leeftijd bij ons in vaste dienst. Hij deed 
alle werkzaamheden met betrekking tot magazijn en vervoer en werd 
zodoende op deze gebieden een zeer vakkundige allrounder.

Na verloop van tijd werd hij hoofd magazijn overige artikelen (aan 
de kantoorkant van de Haerbroekstraat). Na onze verhuizing naar 
de Deventerstraat is zijn functie gewijzigd in hoofd inkomende 
goederen en tevens plaatsvervangend hoofd magazijn / logistiek. 
Vervolgens werd Walter vanaf 5 februari 2010 als hoofd logistiek, 
eindverantwoordelijk voor het totale logistieke gebeuren met een 
vaste groep van ca. 13 chauffeurs en ca. 45 magazijncollega’s.
Walter wordt direct bijgestaan door Roy Hofsté als plaatsvervangend 
hoofd logistiek, Jan Oude Wolcherink als hoofd magazijn, alsmede 
de ploegleiders Harry Holsbeek en Rob van der Weerd en hun 
plaatsvervangers Niek Heutink en Hassan Kassem. Inmiddels werken 
ook zijn vrouw Marjan en dochter Anna parttime bij ons.

In de loop der jaren heeft hij zijn kennis verhoogd middels diverse 
studies, cursussen en trainingen, met name op gebied van logistiek 
en begeleiding van personeel. Walter is een zeer capabele en sociale 
praktijkopleider voor onze logistieke stagiaires, die de opleiding 
volgen tot chauffeur of magazijnmedewerker.
Onze afdeling logistiek is een goed geoliede machine, waarbij 
optimalisatie van alle processen wordt nagestreefd. Walter 
doet zijn werkzaamheden op zijn geheel eigen wijze, met veel 
enthousiasme, inzet en een heel groot hart voor de zaak. Hij heeft 
begrip voor de diverse belangen van ons bedrijf, denkt integraal 
en stelt zich altijd positief kritisch op. Hij weet goed wat er leeft 
onder magazijncollega’s en chauffeurs en de verstandhouding en 
communicatie met alle DMD- afdelingen, leveranciers en klanten is 
goed. Hij handelt zeer praktisch met begrip voor het sociale aspect.
De afwisseling en dynamiek vindt Walter het leukst van zijn functie 
en vernieuwingen binnen ons bedrijf ziet hij als uitdagingen. 
Daarnaast zijn collegialiteit en een goede sfeer zaken die bij hem 
ook zeker van toepassing zijn. Kortom een Monnik collega met wie 
we heel blij zijn. Het was een drukbezochte, gezellige en geslaagde 
feestavond, met lekkere drankjes en een heerlijk buffet.
Namens directie en MT werd Walter toegesproken door Hans Olde 
Monnikhof en namens onze personeelsvereniging door Wouter 
Scholten. Walter is onderscheiden met de gouden Monnik speld en 
heeft twee enveloppen met inhoud ontvangen, terwijl er bloemen 
waren voor Marjan.

Momenteel zijn er 2 collega’s werkzaam met een dienstverband van 40 
jaar of langer, 15 collega’s met een dienstverband tussen de 25 en 39 
jaar en 28 collega’s met een dienstverband tussen de 12½ en 24 jaar.
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ÚW TOPSLIJTERS BEZOEKEN LOCH LOMOND EN 
GLEN SCOTIA
Halverwege juli bezocht Arjan Hartkamp (Sales Ambassador Loch 
Lomond Whiskies), samen met een aantal slijters het beroemde 
golftoernooi The Open op Royal Portrush in Noord-Ierland.
Nog geen 2 weken later stapte hij opnieuw in het vliegtuig. 
Wederom op uitnodiging van Loch Lomond Whiskies, maar ditmaal 
samen met een vijftal slijters van de úw topSlijter-formule.
Jan de Wit   úw topSlijter Jan de Wit
Tom-Roderick Muthert úw topSlijter Frans Muthert
Sjaak Breur           úw topSlijter Breur
Mathijn van Mourik   úw topSlijter Slijterij ‘t Kleine Uiltje
Leon Zonneveld       úw topSlijter Zonneveld
Namens De Monnik Dranken maakten Hans Olde Monnikhof en 
Mardie Oldhof het gezelschap compleet.
Gedurende deze vierdaagse reis werd een bezoek gebracht aan 
Edinburgh, de Loch Lomond Disitillery in Alexandria en de Glen 
Scotia Distillery in Campbeltown. 

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

GEZINSUITBREIDING BIJ 
MELINDA EN RALF
Op vrijdag 26 juli is Marly, dochter van Melinda en Ralf 
geboren.

Marly weegt 3210 gram en is 50 cm lang.
Melinda en Ralf zijn heel blij met de geboorte van hun 
dochter. Melinda is inmiddels op de zaak geweest om alle 
collega’s te trakteren op beschuit met muisjes.
Melinda is sinds 10 oktober 2016 werkzaam bij De Monnik 
Dranken als (parttime) magazijnmedewerkster.

We wensen Melinda en Ralf heel veel plezier en geluk met 
Marly.
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BEKIJK VOOR DE ACTUELE BEURZEN EN PROEVERIJEN 
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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.

GERIJPTE HERFSTBOK 
4x6x30cl    art.nr 203004   

HERFSTBOK
4x6x30cl    art.nr 203006   

emballage: € 3,90

OKTOBER - €1,50


