
#1
M A G A Z I N E FEBRUARI/MAART 2021

NADER BEKEKEN
Waterford
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WARME WINTERCOCKTAIL MET 
BOOMSMA BEERENBURGER

HOT TEDDY
1,00 liter    art.nr 114241   
doosinhoud: 6 flessen 

De Hot Teddy is een warme, kruidige cocktail met Boomsma 
Beerenburger en super makkelijk om te maken!

Wat heb je nodig?
- 70 ml Boomsma Beerenburger
- 1 kruidnagel
- 1/3 stokje kaneel
- 1 eetlepel honing
- scheutje appelsap
- half schijfje mandarijn
- ± 150 ml kokend water

Hoe te bereiden?
-  Doe de honing samen met de Beerenburger, een scheutje 

appelsap en het stokje kaneel in een theeglas.
- Giet al roerend het hete water erbij.
-  Doe de kruidnagel in een half schijfje mandarijn  

en doe het in het glas. Geen 18, geen alcohol.

GRATIS
COUNTERBOX *

*Bij een bestelling van 6 flessen Gordon’s Pink ontvangt u een gratis counterbox met 6 Gordon’s ginglazen! Zolang de voorraad strekt.

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

Gordon’s
London Dry

van €11,27 voor

€8,27
111022

Gordon’s
Sicilian Lemon
van €13,21 voor

€9,27
111147

Gordon’s
Premium Pink
van €13,21 voor

€9,10
111043

FEBRUARI ACTIE
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PLANTIAC VIEUX 
De traditionele bereidingswijze, gecombineerd met het gebruik 
van de allerbeste grondstoffen, geeft Plantiac haar zachte karakter. 
Plantiac heeft een eigen specifieke smaak met aromatische 
afdronk, waardoor zij zeer geliefd is bij de echte vieuxliefhebbers.

1,00 liter    art.nr 107241   
 
Doosinhoud: 6 flessen

VLEK JONGE JENEVER
Zachte jenever op basis van een treksel van jeneverbes en 
jeneverbesdistillaat. Volgens aloude traditie maakt men bij het 
distillatieproces nog steeds uitsluitend gebruik van natuurlijke 
grondstoffen. De unieke smaak en bijzondere zachtheid verkrijgt 
Jonge Vlek onder meer door de combinatie van een oorspronkelijke 
receptuur en zuiverhuid van ingrediënten.

1,00 liter    art.nr 100391   
 
Doosinhoud: 6 flessen

ACTIE 5+1
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.ACTIE 6+1*

HENKELL 
ALCOHOLVRIJ
0,75 liter     
ROSÉ     art.nr 510204   
WIT     art.nr 510206    
doosinhoud: 6 flessen per soort

WIT ALCOHOLVRIJ
0,20 liter art.nr 510205   
 
doosinhoud: 24 flesjes

*korting wordt verrekend in de prijs
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Captain Morgan 
Original Spiced Rum

van €11,32 voor

€8,10
112044

Captain Morgan 
Dark Rum

van €11,55 voor

€9,36
112042

Captain Morgan 
White Rum

van €11,84 voor

€8,45
112119

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

EEN HEERLIJKE COCKTAIL  
MET ONZE LIMOENLIKEUR  
OM MEE OP TE WARMEN 
TIJDENS KOUDE DAGEN.

LIME & APPLE TODDY 
30 ml Limoenlikeur
90 ml appelsap troebel
1 kaneelstokje
1 kruidnagel
1 steranijs
1 partje sinaasappel
takje rozemarijn
Verwarm de appelsap met de overige ingrediënten,  
behalve de limoenlikeur, in een pannetje.  
Schenk in een glas voeg als laatste de limoenlikeur toe.

0,50 liter    art.nr 113650    
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI ACTIE

FEBRUARI ACTIE
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IMPORTEUR

“FRANSE FINESSE”

Chat. des Eyssards 
Bergerac Blanc Prestige

Art. nr: 783030 | 75 cl. | 
van € 6,20 voor € 5,86

Chat. des Eyssards 
Bergerac Rouge Prestige

Art. nr: 783329 | 75 cl. | 
van € 6,20 voor € 5,86

Chat. des Eyssards 
Bergerac Rouge

Art. nr: 783032 | 75 cl. | 
van € 4,40 voor € 4,16

Chat. des Eyssards
Bergerac Blanc

Art. nr: 783035 | 75 cl. | 
van € 4,40 voor € 4,16

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

ACTIEKORTING - e 0,50

Gorter Jonge JeneverGorter Jonge Jenever 1 liter 1 liter
Art.nr. Art.nr. 100251100251 • Doosinhoud: 6 flessen • Doosinhoud: 6 flessen

Van Van €€  9,149,14 •  • Voor Netto Voor Netto €€  8,648,64

ACTIEKORTING - e 1,-

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

Van Van €€ 13,52 •  13,52 • Voor Netto Voor Netto €€ 12,52 12,52

ACTIEKORTING - e 0,75

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

Van Van €€ 15,71 •  15,71 • Voor Netto Voor Netto €€ 14,96 14,96

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

MAART ACTIE

Van € 9,32 • Voor Netto € 8,82Van € 9,32 • Voor Netto € 8,82 Van € 13,71 • Voor Netto € 12,71Van € 13,71 • Voor Netto € 12,71 Van € 16,00 • Voor Netto € 15,25Van € 16,00 • Voor Netto € 15,25
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*PERFECT OVER ICE

MATCHA CREAM
LIQUEUR

NATURAL RICHNESS WITH AN INDULGENT CREAM FINISH.

Geen 18, geen alcohol

LEVERBAAR VANAF 1-3-2020

0,70 liter    art.nr 117808     
doosinhoud: 6 flessen



7

SNEEKER KOFFIE 
MET WEDUWE 
JOUSTRA 
BEERENBURG 
Ben jij een echte koffieliefhebber?  
Krijg het nóg warmer met een heerlijk 
scheutje Weduwe Joustra!
Schep 2 theelepels donkere basterdsuiker in 
een koffiemok. Voeg 60 ml heet water toe en 
roer dit tot de suiker is gesmolten. Schenk 
hierbij 30 ml Weduwe Joustra Beerenburg en 
een dubbele espresso. Maak af met een toef 
slagroom en een beetje chocoladeschaafsel. 

1,00 liter    art.nr 114251    
doosinhoud: 6 flessen

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

Van € 10,41 • Voor Netto € 10,06

ACTIEKORTING - e 0,35 ACTIEKORTING - e 0,50

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

Van Van €€ 10,66 •  10,66 • Voor Netto Voor Netto €€ 10,16 10,16

'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 € 7,99 • Voor Netto € 7,49

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

FEBRUARI ACTIE

Geen 18, geen alcohol.

De prijzen wijzigen per 8-3-2021!
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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
 

SIERRA ANTIGUO
AÑEJO 
0,70 liter    art.nr 117161   
- € 0,50

PLATA 
0,70 liter    art.nr 117160   
- € 0,50
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 Geen 18, geen alcohol.

SOURZ
0,70 liter    - € 0,25
APPLE      art.nr 117542    
BLACKCURRENT     art.nr 117544   
MANGO     art.nr 117582   
RAINBOW ICE     art.nr 117576    
RASPBERRY     art.nr 117577   
RED BERRY     art.nr 117543
PASSION FRUIT
0,70 liter    art.nr 117579   
- € 0,25

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18 geen alcohol

IMPORTEUR

Bolla Soave Classico Rétro DOC
Art. nr: 770422 | 75 cl. | van € 5,20 voor € 4,91

Bolla Verona Rosso Rétro IGT
Art. nr: 770440 | 75 cl. | van € 6,00 voor € 5,67

Bolla 883 Valpolicella Classico DOC
Art. nr: 780413 | 75 cl. | van € 6,36 voor € 6,02

“INTRIGEREND ITALIAANS”

Favorite
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De nieuwe 
generatie 
Bokma 
Genevers.

Geen 18, geen alcohol.

De perfecte blend van
Amerikaans eikenhout 
en frisse jeneverbes.

Tonen van zoethout, 
karamel,vanille en een 
kruidige afdronk.

Het beste van beide
werelden; Amerikaans
en Frans eikenhout.

HET RITUEEL
Bokma drink je het beste 
puur op kamertemperatuur 
of als kopstoot samen met 
een (triple) bier.

ROGGE GRAANJENEVER
€ 0,50 KORTING
0,70 liter    art.nr 100552   

5YO BOURBON CASK 
€ 1,00 KORTING
0,70 liter    art.nr 100299   

GENEVER 10YO
€ 1,50 KORTING
0,70 liter    art.nr 100298   

doosinhoud: 6 flessen per soort
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0,70 liter       
Rosa      art.nr 111323   
Con Limone     art.nr 111336   
Originale     art.nr 111334   
Con Arancia     art.nr 111335

doosinhoud: 6 flessen per soort
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Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

Gibson’s Pink Premium Gin 0,7 liter
Art.nr. 111247

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 10,36  • Voor Netto € 9,86

Gibson’s London Dry Gin 0,7 liter
Art.nr. 111005

Doosinhoud: 6 flessen
Van € 9,53 • Voor Netto € 9,03

ACTIEKORTING - e 0,50ACTIEKORTING - e 0,50

Poliakov Premium VodkaPoliakov Premium Vodka 0,7 liter 0,7 liter
Art.nr. Art.nr. 110030110030

Doosinhoud: 6 flessenDoosinhoud: 6 flessen
Van Van €€  8,768,76 •  • Voor Netto Voor Netto €€  8,418,41

Glen Moray 10 Yrs Glen Moray 10 Yrs 
Fired OakFired Oak 0,7 liter 0,7 liter

Art.nr. Art.nr. 107802107802
Doosinhoud: 6 flessenDoosinhoud: 6 flessen

Van Van €€  20,9020,90 •  • Voor Netto Voor Netto €€  20,1520,15

ACTIEKORTING - e 0,35ACTIEKORTING - e 0,75

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

MAART ACTIE

Tanqueray
No. Ten Gin

van €26,53 voor

€18,78
111025

Tanqueray
Flor de Sevilla Gin

van €18,52 voor

€15,96
111244

Tanqueray
London Dry Gin
van €14,55 voor

€11,27
111029

Actiemaand: maart

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

GRATIS
COUNTERBOX!*

*Bij bestelling van 6 flessen Tanqueray 
waarvan 3 Tanqueray Sevilla 

ontvangt u een gratis counterbox 
met 6 Tanqueray ginglazen. 
Zolang de voorraad strekt.

DIA 201206 Advertenties Monnik_Tanqueray.indd   1DIA 201206 Advertenties Monnik_Tanqueray.indd   1 04-01-2021   15:3504-01-2021   15:35

MAART ACTIE

Van € 21,32 • Voor Netto € 20,57Van € 21,32 • Voor Netto € 20,57 Van € 9,06 • Voor Netto € 8,71Van € 9,06 • Voor Netto € 8,71 Van € 9,87 • Voor Netto € 9,37 Van € 10,76 • Voor Netto € 10,26
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GROLSCH PUUR WEIZEN
16x45cl    art.nr 203096   
 
emballage: € 3,90

MAART - € 2,00

FEBRUARI ACTIE

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

GULDEN DRAAK 
CLASSIC
24x33cl    art.nr 204457    

BREWMASTER
24x33cl    art.nr 204441    

IMPERIAL STOUT
24x33cl    art.nr 204558   

QUADRUPLE
24x33cl    art.nr 204455    

SMOKED NIEUW
24x33cl    art.nr 204723    

emballage: € 3,90 per soort

ONTVANG B.A.V. 3 KRATTEN IN DE MIX 
GRATIS 24X33CL CLASSIC, MET EEN 
MAXIMUM VAN 4 GRATIS KRATTEN
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GROLSCH 
FRISSE LENTEBOK
4x6x30cl    art.nr 203008   
 
emballage: € 3,90

MAART - € 2,00

Geen 18, geen alcohol.
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ONZE MERKEN

FEBRUARI 
•  WHISKY VAN DE MAAND: Tomintoul Cigar Malt Whisky Oloroso Sherry Cask

• WIJN VAN DE MAAND: Tantehue Cabernet Sauvignon

• SPIRIT VAN DE MAAND: Opal Nera Zwarte Sambuca 40% 

• RUM VAN DE MAAND: El Dorado rum Cask Aged 8 Years Dark

MAART
•  WHISKY VAN DE MAAND: Glenallachie 12YO Single Malt Whisky

• WIJN VAN DE MAAND: Phebus Chardonnay

• SPIRIT VAN DE MAAND: Hayman’s Old Tom Gin 41,4%

•  RUM VAN DE MAAND: Dictador Aged Rum 12 Years 40% 

•  NADER BEKEKEN: WATERFORD

• VELE AANBIEDINGEN
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NADER BEKEKEN

In het zonnige zuidoosten van Ierland, daar waar door 
de Golfstroom warme lucht en vochtige lucht met 
elkaar laat kruisen, bevindt zich een prachtig groen 
landschap. Vruchtbare bodems en ’s werelds beste gerst 
wordt hier verbouwd. De ultieme plek voor een whisky 
distilleerderij…

Geïnspireerd door de wondere wereld van wijn, draait 
het bij Waterford Whisky om terroir. Oprichter en 
CEO Mark Reynier, wie eerst 20 jaar ervaring in de 
wijnwereld én 20 jaar ervaring in de spiritswereld heeft 
opgedaan, is op deze plek in het stadje Waterford 
in 2014 begonnen met een baanbrekend project. De 
focus op gerst staat hier centraal. Gerst is één van de 
drie cruciale ingrediënten van whisky en volgens Mark 
Reynier de bron van de complexe smaken in een malt 
whisky. Waarom dan niet focussen op waar en hoe deze 
gerst wordt verbouwd? De smaken worden gevormd 
door de locatie, de aarde die de wortels van de gerst 
voedt én door het microklimaat waarin de gerst rijpt, 
oftewel… het terroir! 

THE CATHEDRAL OF BARLEY
Op dit moment werkt Waterford samen met 86 verschillende 
Ierse boeren, en alle Waterford Whisky wordt dan ook gemaakt 
met 100% Iers geteelde gerst. Nadat de gerst geoogst is vullen 
de wegen van het Ierse platteland zich met de tractoren van 
Waterford. Zij brengen de gerst naar een bijzonder en speciaal op 
maat gemaakte opslagruimte: The Cathedral of Barley. 

Het is een belangrijke plek voor Mark Reynier en zijn medewerkers. 
Het gebouw voldoet dan ook aan zeer strenge eisen, om de 
integriteit van het terroir te garanderen. Er is een eigen plek voor 
elke boerderij, zodat het gewas van elke boer afzonderlijk geoogst, 
opgeslagen en gemout kan worden. Een baanbrekend digitaal 
logistiek systeem houdt elk spoor bij, waarbij het afzonderlijke 
terroir van elke boerderij wordt vastgelegd. Individualiteit en 
integriteit van veld tot vat!

THE FACILITATOR
Al sinds 1792 staat er een brouwerij aan de oevers van de Suir 
rivier, in de oudste stad van Ierland: Waterford. Hier is deze 
brouwerij in 2014 omgebouwd tot een ultramoderne distilleerderij. 
Dit technologische wonder, wat ook wel The Facilitator wordt 
genoemd, stelt Waterford in staat om de meest elementaire whisky 
te maken. Het gewas van elke boerderij wordt hier aantoonbaar 
gescheiden gedistilleerd, allen op dezelfde manier en slechts 
één boerderij per week. Oude kennis en ervaring wordt hier 
gecombineerd met de meest moderne technologieën. 

THE TÉIREOIR CODE 
Eke whisky wordt op basis van 15 punten uitgebreid onderzocht 
en geanalyseerd. Hierin komt nogmaals de enorme invloed van 
terroir naar boven. Op elke fles staat dan ook een Téireoir code. 
Deze kan ingevuld worden op de website van Waterford, waarna 
de whiskyliefhebber wordt overspoeld met een ongekende 
hoeveelheid informatie met betrekking tot de betreffende 
release. Denk hierbij aan rijke fotografie en allerlei ultramoderne 
technische snufjes, waardoor Waterford duizenden datapunten 
heeft verzameld, zoals details over de oogst, de teler zelf, 
distillatiedetails en het volledige spectrum van hout. Zelfs 
geluiden van de boerderij zelf zijn hier te vinden!

WATERFORD DISTILLERY



16

Geen 18, geen alcohol.

SINGLE FARM ORIGIN
ONE PLACE, ONE FARM, ONE SPIRIT
Met 100% Ierse gerst, is de Single Farm Origin-serie een uber-provenance reeks van gelimiteerde natuurlijke whisky’s welke het Ierse land 
verkennen: één boerderij en één plek tegelijkertijd. Het zijn expressies van precisie en zeldzaamheid, welke de diversiteit van gerst laten 
zien van individuele Ierse boerderijen en oogsten. Op deze manier wordt het terroir van elke boerderij in de spirit vastgelegd. Het karakter 
van de whisky wordt gevormd door het microklimaat en de aarde waarop de gerst groeit. 

BALLYMORGAN 1.2 50% SINGLE FARM WHISKY 
(BEPERKT VERKRIJGBAAR)
0,70 liter    art.nr 109934    

In County Wexford, op één uur rijden ten noordoosten van de 
distilleerderij, ligt één van Ierlands meest belangrijke gerst 
terroirs: leemachtige kleigronden afgeleid van leisteen en graniet. 
Op de Ballymorgan boerderij wordt hier gerst geteeld door Robert 
Milne samen met zijn zoon en neef.  

Deze whisky is de tweede batch van de eerste distillatie 
geproduceerd van gerst van de Ballymorgan boerderij. 
Gedistilleerd in augustus 2016, gebotteld in september 2020.

Kleur: Goud, zoals bij de zonsopgang.
Neus: Gedroogde kruiden, malt, rode appel, pruimen, melk 
chocolade, vanille, venkelzaad en custard. 
Smaak: Appelkruimel met toffee, melk chocolade, fudge, 
kruidnagel, groene appel welke door karamel is gehaald.
Afdronk: Aanhoudende warmte van kruiden met een olieachtige 
vettigheid. 

SHEESTOWN 1.2 50% SINGLE FARM WHISKY 
(BEPERKT VERKRIJGBAAR) 
0,70 liter    art.nr 109942    

Net buiten de historische stad Kilkenny en 50 km ten noorden van 
de distilleerderij, ligt Sheestown. Phil O’Brien deelt hier de lakens 
uit en is de eigenaar van de boerderij. Hij is tevens de vader van 
Maura, wie werkt op de distilleerderij van Waterford. De Irina gerst 
groeit hier op een golvend, goed gedraineerd, laagland terroir, 
voornamelijk afkomstig van kalksteen. 

Deze whisky is de tweede batch van de eerste distillatie 
geproduceerd van gerst van de Sheestown boerderij. Gedistilleerd 
in september 2016 en gebotteld in september 2020.

Kleur: Goud, met oliën welke langs het glas lopen alsof hen leven 
ervan afhangt.
Neus: Moutig, honing, fruitcake, peren, sherry, cookie dough, 
sinaasappelschil en aardse tonen.
Smaak: Kruiden en kruidnagel, daarna bloedsinaasappel, 
honingraat en tonen van gember.
Afdronk: Lang met een subtiele kruidige hint en prikkelende citrus. 
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Geen 18, geen alcohol.

ARCADIAN SERIES
De Arcadian Series is in het leven geroepen voor de boeren welke buitenbeentjes zijn. Het zijn de inspirerende telers wiens ethos 
en manier van leven het land en de oude manieren respecteert. Waarbij het nastreven van pure smaken boven de kwantiteit van de 
opbrengsten staat. Het is een reeks van organische, biodynamische en traditionele distillaten. Het is goed om te weten dat het vinden 
van organische gerst een zeldzaamheid is. Toen ze bij Waterford in 2015 met dit biologische project begonnen, waren de hoeveelheden 
Ierse biologische brouwgerst zo klein, dat er geen mogelijkheid was om ze te distilleren als een Single Farm Origin. Hierdoor zijn, 
voorafgaand aan de distillatie, verschillende organische gewassen gecombineerd tot één batch. Het is een doel voor de toekomst om 
ook een aantal Organic Single Farm Origins of Biodynamic Single Farm Origins te kunnen produceren. 

ORGANIC GAIA 1.1 50% SINGLE MALT WHISKY 
(BEPERKT VERKRIJGBAAR) 
0,70 liter    art.nr 109957    

Deze biologische whisky is vernoemd naar Gaia, de oermoeder, 
een personificatie van Moeder Aarde zelf. Een gepaste naam voor 
Ierlands eerste whisky welke enkel en alleen is gedistilleerd van 
gecertificeerde biologische Ierse gerst. 

Deze variant is de eerste whisky in de Arcadian serie en bovendien 
de eerste biologische Ierse whisky welke is gecertificeerd door 
de ‘Organic Trust’, waarbij het heeft voldaan aan zeer strenge 
productie regimes en inspecties. Hij is gedistilleerd in november 
2016 en gebotteld in augustus 2020.

Kleur: Goud, zoals honing.
Neus: Sinaasappelschil, vijgen, zeewier, hooi wanneer het licht 
heeft geregend, gezouten karamel, pepermunt, rozenwater.
Smaak: Pittige tonen van peper op de tong, kruidnagel, vijgen, 
vettigheid, kersen, butterscotch, peren.
Afdronk: Lange en pittige vettigheid met een klein zoetje aan het 
eind.

doosinhoud: 6 flessen per soort
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Down Under Specials!

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

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

SINGLE MALT PEATED
0,70 liter    art.nr 109648   
- € 3,50

15YO SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 107874   
- € 5,00

SINGLE MALT TWIN OAK
0,70 liter    art.nr 109695   
- € 4,00
doosinhoud: 6 flessen per soort

NEW ZEALAND 
OAMARUVIAN 18YO 50%
0,50 liter    art.nr 107808   
- € 3,00

DOUBLE WOOD 18YO
0,50 liter    art.nr 107807   
- € 3,00

HIGH WHEELER 21YO
0,35 liter    art.nr 109094   
- € 2,00

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIEKORTINGEN
Geen 18, geen alcohol.



19

MARS 
 
KASEI BLENDED WHISKY
0,70 liter    art.nr 109518   
- € 2,00

MALTAGE COSMO BLENDED MALT WHISKY
0,70 liter    art.nr 109107   
- € 2,50

KOMAGATAKE 2019 48% SINGLE MALT
LIMITED EDITION OP=OP
0,70 liter    art.nr 107871   
- € 4,00

KOMAGATAKE 2020 50% SINGLE MALT
LIMITED EDITION OP=OP
0,70 liter    art.nr 108764   
- € 4,00

KOMAGATAKE TSUNUKI 2019 SINGLE MALT
LIMITED EDITION OP=OP
0,70 liter    art.nr 107739   
- € 5,00

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIEKORTINGEN

ACTIEKORTINGEN

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

SMOKEHEAD 
SINGLE MALT ISLAY WHISKY
0,70 liter    art.nr 109103   
- € 1,60

HIGH VOLTAGE 58%
0,70 liter    art.nr 109548   
- € 2,00

RUM REBEL 46%
Zeer beperkt beschikbaar OP=OP
0,70 liter    art.nr 109559   
- € 1,50

SHERRY BOMB 48%
0,70 liter    art.nr 108294   
- € 1,50

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

AGED REMARKABLE REGIONAL MALTS
Douglas Laing’s Remarkable Regional Malts zijn een ode aan het beste wat de whisky regio’s in Schotland te bieden hebben. De 
eigentijdse labels van de Remarkable Regional Malts zijn ware eye catchers en The Epicurean, Timorous Beastie, Scallywag, Rock 
Island en Big Peat hebben allen hun eigen verhaal. Ze nemen zowel de beginnende whiskydrinker, als de echte kenner mee op een 
opmerkelijke reis rond de whiskyregio’s van Schotland! Vorig jaar september is de Core Aged Range gelanceerd. Dit is een permanente 
uitbreiding van de range met age statements.

ROCK ISLAND 10YO BLENDED MALT WHISKY
Rock Island is een eerbetoon aan de zee en aan de Islands van 
Schotland. Een pareltje met een waar maritiem karakter, rijk aan 
zeezout en zoete turf.
Proefnotitie:
Kleur: Goud.
Neus: Rijk aan mout en een tikkeltje boterig. Oceanische 
invloeden met een spoortje turf en citrus.
Smaak: Subtiel met vochtige as, zwarte peper en invloeden van 
de zee.
Afdronk: Een lange vloedgolf van sinaasappelschil, hout en 
kruiden.
0,70 liter    art.nr 107711   - € 2,00

SCALLYWAG 10YO SPEYSIDE BLENDED MALT WHISKY
Scallywag is geïnspireerd op de liefde van de familie Laing voor 
Fox Terriërs. Deze honden staan bekend om hun lieve maar toch 
ook ondeugende karakter. Alleen de beste Speyside malts vinden 
hun weg in deze whisky welke rijkelijk gekruid en heerlijk zoet is. 
Proefnotitie:
Kleur: Amber.
Neus: Vanille, donkere chocolade en rijke mokka.
Smaak: Donker fruit, kruiden en donkere chocolade.
Afdronk: Een lange en subtiele afdronk met invloeden van 
sherry.
0,70 liter    art.nr 109479   - € 2,00

THE EPICUREAN 12YO LOWLAND BLENDED MALT WHISKY 
The Epicurean was het middelpunt van elk feest in de jaren 
30 van de vorige eeuw. Een expressie welke de mooiste 
Lowland Malts combineert en de charmante, charismatische en 
humoristische persoonlijkheid van the Epicurean eert. 
Proefnotitie:
Kleur: Donkergoud.
Neus: Zoete mout met tonen van honing, geroosterde noten en 
gekonfijte sinaasappelschillen.

Smaak: Mondvullend zoet met citrus schillen. Rijpe perzik en 
hints van kruiden.
Afdronk: Een mooie lange afdronk van vers gemaaid gras, 
kruiden en kokosnoot vlokken.
0,70 liter    art.nr 107709   - € 2,00

TIMOROUS BEASTIE 10YO HIGHLAND BLENDED MALT WHISKY
Timorous Beastie is vernoemd naar een bekend Schots gedicht 
genaamd ‘To a Mouse’, wat gaat over een klein, verlegen 
veldmuisje. Daarentegen is deze Highland whisky niet voor grijze 
muisjes! 
Proefnotitie:
Kleur: Goud.
Neus: Zoet met een uitspatting van warme siroop over sappige 
en rijpe nectarines.
Smaak: Honing, warme toast met boter, zachte kruiden en een 
duidelijk karakter van graan.
Afdronk: Heerlijke volle finish van honinggraat, sappige 
sinaasappel en zachte fruitsoorten.
0,70 liter    art.nr 107710   - € 2,00

BIG PEAT 12YO ISLAY BLENDED MALT WHISKY
Big Peat woont op Islay en is ondertussen uitgegroeid tot een 
ware cultheld. De visser staat bekend om zijn stevige Islay 
karakter met een zoet kantje. 
Proefnotitie:
Kleur: Lichtgoud
Neus: Begint zout en fris, ontwikkelt zich naar een op turf 
gedroogde zoete mout.
Smaak: Verkoold eikenhout, schoorsteenrook en teer.
Afdronk: Lang en aanhoudend met bruine suiker, rook, as van 
kampvuur en een fenolische kwaliteit.
0,70 liter    art.nr 107712   - € 3,00

doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIEKORTINGEN

ACTIEKORTINGEN

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

For the ‘virtual’ party at home!For the ‘virtual’ party at home!
DUTCH DYNAMITE
0,70 liter    art.nr 113188   
- € 0,20
doosinhoud: 6 flessen
 
SEAMAN'S SHOT
0,70 liter    art.nr 113500   
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen 

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

FEIGLING ORIGINAL FEIGE & WODKA
0,50 liter    art.nr 113630   
- € 0,59
doosinhoud: 6 flessen 

ST. HUBERTUS TROPFEN KRAUTERLIKOR
0,50 liter    art.nr 115069   
- € 0,65
doosinhoud: 6 flessen 

OPAL BIANCA WITTE SAMBUCA
0,70 liter    art.nr 117358   
- € 0,60
Prijswijziging per 1/3/2021    
- € 0,60 
doosinhoud: 6 flessen

EDINBURGH GIN 
CLASSIC
0,70 liter    art.nr 111313   
- € 1,50

CANNONBALL NAVY STRENGTH
0,70 liter    art.nr 111314   
- € 1,50

SEASIDE
0,70 liter    art.nr 111315   
- € 1,50

FULL STRENGTH FLAVOURS!
0,70 liter    - € 1,25
Rhubarb & Ginger  art.nr 111366   
Lemon & Jasmine     art.nr 111367   
Gooseberry & Elderflower  art.nr 111368   

doosinhoud: 6 flessen per soort



22

Geen 18, geen alcohol.

DISTILLEERKETELS
Loch Lomond heeft vier verschillende soorten stills 
waardoor ze in staat zijn om uiteenlopende whisky’s te 
produceren van lichtfruitig tot zwaar geturfd. In totaal 
hebben ze 13 stills, namelijk: 
• 2 traditionele pot stills;
•  6 straigth neck pot stills (ook wel Loch Lomond still 

genoemd);
• 1 continuous coffey still;
• 4 continuous coffey grain stills.
Voor de single malt whisky’s worden zowel de 
traditionele als de straigth neck pot stills gebruikt. In 
de straigth neck pot stills kan men iets hoger stoken 
waardoor het fruitige karakter beter naar voren komt.  
Dit omdat de zware fenolen hierdoor beter achter-
blijven. De blended whisky’s komen uit alle ver-
schillende stills en de single grain (peated) whisky wordt 
uitsluitend in de continuous coffey still geproduceerd. 

THE TRIPLE TWELVE!
Deze drie 12 jaar oude whisky’s vormen het hart van het assortiment en demonstreren het vermogen van Loch Lomond om een reeks 
whisky’s met een totaal verschillend smaakprofiel te creëren; van de lichte en fruitige Inchmurrin tot de zwaar geturfde Inchmoan,  
met daartussen de perfect gebalanceerde Loch Lomond 12 YO. Ideaal om eens naast elkaar te proeven.

LOCH LOMOND INCHMURRIN 12YO FRUITY & SWEET
0,70 liter    art.nr 109458   - € 1,00 

‘Inch’ betekent eiland en ‘Murrin’ betekent gras, oftewel het 
grassige eiland. Het is wel passend dat “the grassy isle” zijn naam 
leent aan deze prachtige 12 jaar oude single malt. Uniek als het 
eiland zelf met grassige tonen en bloemige hints van peer, crème 

caramel, zacht fruit, vanille en fudge. Gerijpt in drie soorten vaten, 
namelijk: bourbon, refill en recharred. 

Proefnotitie:
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 wordend richting zachtere vruchten zoals perzik 
en abrikoos. Het fruitige karakter gaat daarna richting romige fudge 
en vanille.
Afdronk: Medium lang met een peperige afdronk.

LOCH LOMOND 12YO SINGLE MALT SCOTCH PERFECTLY BALANCED
0,70 liter    art.nr 109448   - € 1,00 

Deze voortreffelijke 12 jaar oude single malt heeft een fruitig 
karakter met perzik en peer, een zoete vanille laag en de hints van 
turf en rook van een karakteristieke Loch Lomond whisky. Rijping 
heeft plaatsgevonden in drie verschillende vatsoorten - een 
bourbon, een refill en een opnieuw gebrand vat.

Proefnotitie:
Neus: Groene appel, rijpe peer en frisse citroen, met op de 
achtergrond tonen van rijpe granen.
Smaak: Boomgaardvruchten en citroen meringue. Het volle fruitige 
karakter van de peer gaat over in citroen, vanille meringue en een 
lichte koekjes zoetheid.
Afdronk: Medium lang met lichte tonen van houtrook en 
aanhoudend aanwezige turf.

LOCH LOMOND DISTILLERY 
De distilleerderij van Loch Lomond is gevestigd in de plaats Alexandria, net op de grens van de Lowlands en de Highlands in 
Schotland. De distilleerderij met de gelijknamige naam van het mythische- en grootste meer van Schotland kenmerkt zich door de 
verscheidenheid aan whisky dat men distilleert. Het is dan ook één van de weinige distilleerderijen in Schotland die zowel aged single 
malt whisky, non-aged single malt whisky, blended whisky als een 100% (peated) grain whisky vercommercialiseert. 
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RESERVE BLENDED SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109377   - € 0,62

SIGNATURE BLENDED SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109378   - € 0,79

SINGLE GRAIN SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109416   - € 1,00

SINGLE GRAIN PEATED
0,70 liter    art.nr 109429   - € 1,25

ORIGINAL SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109443   - € 1,40

14YO SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109463   - € 2,50

18YO SINGLE MALT SCOTCH WHISKY
0,70 liter    art.nr 109467   - € 3,00
Doosinhoud: 6 flessen per soort ACTIEKORTINGEN

Geen 18, geen alcohol.

LOCH LOMOND INCHMOAN SMOKY 12YO SMOKE & SPICE
0,70 liter    art.nr 109462   - € 1,00 

‘Inch’ betekent eiland en ‘Moan’ betekent turf, oftewel het eiland van 
de turf. Een mooie amber kleurige Schotse Whisky met een rokerige 
finish. Deze whisky is een combinatie van twee verschillende stills, 
namelijk: de traditionele pot still en de straigth neck pot stills. Gerijpt 
in Amerikaans eikenhout en refill bourbon vaten die hem de zoetheid 
geeft van vanille dat gewaardeerd wordt bij dit product.

Proefnotitie:
Neus: Droge turfrook met vanillesiroop en gebarsten zwarte peper.
Smaak: Zoete turf, gerookt spek, gebrande koffiebonen, kruidnagel 
en steranijs. Verwarmende kruidigheid combineert met groene 
appel en peer.
Afdronk: Lang en verfijnd. Turf met citrus en kruisbes.

Doosinhoud: 6 flessen per soort

LOCH LOMOND 21YO VERSUS 30YO
21YO SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 109468   - € 4,00 

De Loch Lomond 21YO Single Malt is uniek doordat de whisky 
gemaakt is van een combinatie van 3 verschillende stijlen whisky, 
waarvan er 2 geturfd zijn. De 3 stijlen hebben eerst afzonderlijk van 
elkaar gerijpt op Amerikaans eiken, brengen vervolgens 3 maanden 
samen door, waarna de whisky gebotteld wordt.  
De whisky bevat aroma’s van geroosterd eikenhout, groene appel 
en gember. Heerlijke smaken van zoete vanillezachte toffee, perzik, 
peer en een vleugje kaneel zijn waarneembaar voordat het geheel 
verzacht tot een lange, droge afdronk.

30YO SINGLE MALT 
0,70 liter    art.nr 109474   - € 15,00
doosinhoud: 3 flessen per soort 

De Loch Lomond 30YO Single Malt heeft gerijpt op Amerikaans  

 
 

eiken, waarbij de helft van 
de whisky een finish heeft 
ondergaan op first fill Oloroso 
sherry vaten. Deze finish 
geeft de whisky een perfecte 
smaak in combinatie met het 
onderliggende fruitkarakter en 
is gebotteld op vatsterkte. Deze 
uitzonderlijke whisky bevat 
aroma’s van honing, perzik, 
vanille en kaneelkruiden in 
de neus. Bij het proeven biedt 
de whisky tonen van toffee, verse ananas en een subtiele kruidige 
smaak van gember en nootmuskaat, gevolgd door een lange 
afdronk met tonen van sappig groen fruit.

EIGEN KUIPERIJ
Een kuiperij is een werkplaats waar houten kuipen en vaten gemaakt worden. De Loch Lomond distilleerderij is een van de slechts 
vier distilleerderijen in de Schotse whiskyindustrie die op locatie een eigen kuiperij heeft waar jaarlijks 20.000 vaten worden gemaakt 
en onderhouden. Elke nieuwe kuiper volgt een opleiding van 4 jaar  voordat hij een volwaardige kuiper wordt. De leerlingen van Loch 
Lomond worden intern opgeleid om met handgereedschap de kunst van deze zware ambacht onder de knie te krijgen. Op deze wijze kan 
het vakmanschap worden doorgegeven aan de volgende generaties.
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ACTIE KORTINGEN
Geen 18, geen alcohol.

PADDY OLD 
IRISH WHISKEY
0,70 liter    art.nr 109192   
- € 1,00

1,00 liter    art.nr 109210   
- € 1,25
doosinhoud: 6 flessen per soort

THE WHISTLER 
CALVADOS CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 107964   
- € 2,00

OLOROSO SHERRY CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 108390   
- € 2,00

IMPERIAL STOUT CASK FINISH
0,70 liter    art.nr 108391   
- € 2,00

5YO BODEGA CASK SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 109100   
- € 2,00

P.X. I LOVE YOU SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 109098   
- € 2,25

7YO SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 108652   
- € 2,50

CASK STRENGTH 7YO SINGLE MALT
0,70 liter    art.nr 108654   
- € 3,00

doosinhoud: 6 flessen per soort

Irish Whiskey 
Saint Patrick Day Special 

17 maart 2021
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ACTIE KORTINGENACTIE KORTINGEN
Geen 18, geen alcohol.Geen 18, geen alcohol.

TOMINTOUL CIGAR MALT 
OLOROSO SHERRY CASK
Proefnotitie:
Kleur: Amber.
Neus: Vettig en uitgesproken. 
Aroma’s van gedroogd fruit, 
zoete kruiden, pecantaart en 
subtiele turfrook.
Smaak: Zoet en rijk met laagjes 
chocolade-rozijnen. Boterzachte 
toffee en bramen vermengd met 
zwarte peper en kruiden.
Afdronk: Verwarmend en 
lang met tonen van mokka, 
ahornsiroop en geroosterd 
eikenhout.

0,70 liter    art.nr 109625   

doosinhoud: 6 flessen

GLENALLACHIE 12YO 
SINGLE MALT WHISKY
Proefnotitie:
Kleur: Gepolijst brons.
Neus: Butterscotch 
en honing spelen de 
hoofdrol, met rozijnen 
en mokka op de 
achtergrond.
Smaak: Honing, 
marsepein en bananen, 
met tonen van 
butterscotch, rozijnen 
en een delicate hint van 
mokka.

0,70 liter    art.nr 109552   

doosinhoud: 6 flessen

FEBRUARI - € 3,00 MAART - € 3,00

WHISKY VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

CLANSMAN BLENDED 
SCOTCH WHISKY 
0,70 liter    art.nr 108541   
- € 0,10
bij afname vanaf 24 flessen
- € 0,20 

1,00 liter    art.nr 108542   
- € 0,25
bij afname vanaf 24 flessen
- € 0,50

doosinhoud: 12 flessen per soort

GLEN’S VODKA
0,70 liter    art.nr 110320   
bij afname vanaf 24 flessen 
- € 0,20

1,00 liter    art.nr 110321   
bij afname vanaf 24 flessen 
- € 0,30

doosinhoud: 12 flessen per soort
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Geen 18, geen alcohol.  

FEBRUARI - € 0,80 MAART - € 1,30

SPIRIT VAN DE MAAND

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

HAYMAN’S OLD 
TOM GIN
De Old Tom gin is favoriet bij het 
maken van klassieke gincocktails 
zoals de Martinez en de Tom Collins. 
Het is tegenwoordig een minder 
bekende stijl gin, maar het was 
enorm populair tijdens het eerste 
cocktail tijdperk rond 1880. Deze 
Hayman’s Old Tom wordt gedistilleerd 
volgens een origineel familierecept 
uit 1870. De royale hoeveelheden 
botanicals, creëren een gedurfd 
karakter van citrusvruchten en 
jeneverbessen. Het resultaat is een 
zachte en prachtig delicate gin, met 
een subtiele onderliggende zoetheid. 

0,70 liter    art.nr 111117   

doosinhoud: 6 flessen

FEBRUARI - € 0,75 MAART - € 1,25

RUM VAN DE MAAND

Geen 18, geen alcohol.  

EL DORADO RUM 8YO 
CASK AGED
Proefnotities:
Neus: Tonen van tabak gemengd met 
karamel toffee. Licht aroma van gedroogde 
steenfruit en flambée banaan. 
Smaak: Zacht en lichtzoet mondgevoel 
met sporen van hout en butterscotch. Erg 
smooth.
Afdronk: Zacht en lang. 

0,70 liter    art.nr 112363   

doosinhoud: 6 flessen

DICTADOR AGED 
RUM 12YO
Proefnotities:
Kleur: Donker amber met een rode glans.
Neus: Een intense neus van zachte karamel, honing en licht 
geroosterde koffie.
Smaak: Zacht & rond 
mondgevoel met karamel, 
cacao en lichte koffietonen.
Afdronk: Een finish met 
lichte tonen van eiken, 
en de aanhoudende 
complexiteit van smaken als 
sigaar, tabak en koffie. 

0,70 liter    art.nr 112519   

doosinhoud: 6 flessen
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Geen 18, geen alcohol.  

FEBRUARI - € 0,74 MAART - € 4,00

SPIRIT VAN DE MAAND

PHEBUS 
CHARDONNAY
Deze wijn heeft een lichtgele kleur en een 
fruitige neus met tropische aroma’s van 
ananas, meloen en citrus. De smaak is 
levendig en fris met tonen van tropisch 
fruit en een goede complexiteit.

0,75 liter    art.nr 785060   

doosinhoud: 6 flessen

FEBRUARI 11+1 MAART 11+1

WIJN VAN DE MAAND

TANTEHUE 
CABERNET 
SAUVIGNON 
Intens rood van kleur. In de geur veel 
donker fruit, waaronder zwarte bes en 
kers. Soepel en vol van smaak.

0,75 liter    art.nr 780737   

doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

ANDELUNA 
RAICES  
Andeluna behoort tot de top van wijnhuizen 
in Mendoza, maar Andeluna produceert ook 
een tweetal heel betaalbare wijnen, genaamd 
“Raices.” De naam staat voor “wortels”, 
omdat deze wijnen diep zijn geworteld 
in de kwaliteitsfilosofie van Andeluna. 
Dit werd nogmaals bevestigd door het 
toonaangevende wijnmagazine Perswijn, die 
de Raices Chardonnay opnam in de lijst met 
100 beste wijnen van 2020!
De Raices Chardonnay geurt intens naar 
groene appel, ananas en een vleugje vanille. 
De smaak is heerlijk fris met volop fruit. De 
Raices Malbec geurt naar bloesem en naar 
zwart en donkerrood fruit zoals pruim en 
braam. Hij is vol van smaak en heel zacht 
in de mond. Twee verrukkelijke Argentijnse 
wijnen voor een zacht prijsje!

0,75 liter   
Chardonnay art.nr 780802  
Malbec     art.nr 780801
doosinhoud:  6 flessen per soort
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BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN ASSORTI - € 0,40 

ACTIE 11+1

ACTIEKORTINGEN

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

VENTISQUERO 
Viña Ventisquero is het geesteskind van Don Gonzalo 
Vial, een selfmade man, wiens succesverhaal in 
1955 begon op de boerderij van zijn familie, in het 
landelijk gebied rond Rancagua. Zijn passie voor 
de wijnstok en zijn vader’s liefde voor het land en 
de landbouw waren zijn inspiratie bij het realiseren 
van zijn droom: in 1998 legde hij de basis voor Viña 
Ventisquero. Ventisquero is zeer vooruitstrevend, 
dynamisch en buitengewoon succesvol als het gaat 
om het maken van wijnen van hoge kwaliteit, waarbij 
in ieder stadium de zorg voor het milieu voorop 
staat. Ventisquero bezit eigen wijngaarden in Chili´s 
belangrijkste wijnbouwgebieden: Coastal Maipo, 
Casablanca, Colchagua, Leyda en Huasco (Atacama). 

0,75 liter     
CLASICO CHARDONNAY art.nr 780670   
CLASICO MERLOT     art.nr 780659 
CLASICO ROSÉ     art.nr 780669 
CLASICO SAUVIGNON BLANC art.nr 780665   
CLASICO SYRAH     art.nr 780671  

doosinhoud:  6 flessen per soort

WINE BY NATURE BIO 
NIEUW IN ONS ASSORTIMENT: TEMPRANILLO ZONDER TOEGEVOEGD SULFIET!
Ons assortiment biologische en veganistische kwaliteitswijnen wordt uitgebreid met een 
Tempranillo zonder toegevoegd sulfiet! Dit is de 5e wijn in de Wine by Nature serie, bestaande 
uit een uitgebalanceerde rode wijn met rijp bosfruit en kruiden, een lichtgele, frisse en fruitige 
witte wijn, een aangename, fris fruitige rosé en een verfrissende en elegante licht mousserende 
wijn. De druiven van de Tempranillo zonder toegevoegd sulfiet zijn afkomstig van percelen op 
700 meter hoogte rond het dorp Villanueva de Alcardete. In het hele proces van druiven tot sap 
wordt elke stap nauwgezet genomen om de wijn sappig en vol fruit te houden. Het sap wordt 
gefermenteerd op roestvrijstaal bij lage temperaturen. Het resultaat is een pure wijn, vol rood 
fruit en kruidigheid met veel structuur en zachte tannines. 

NU TER KENNISMAKING € 0,50 KORTING
TEMPRANILLO ZONDER SULFIET
0,75 liter    art.nr 789238    - € 0,50 

TEMPRANILLO
0,75 liter    art.nr 789230   - € 0,25

TEMPRANILLO ROSÉ
0,75 liter    art.nr 789231   - € 0,25

AIREN-SAUVIGNON BLANC
0,75 liter    art.nr 789228   - € 0,25

FRIZZANTE
0,75 liter    art.nr 770905   - € 0,25
doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIEKORTING - € 0,40

ACTIE 11+1

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

0,75 liter   

Cabernet Sauvignon art.nr 789403    
Chardonnay     art.nr 789402   
Chenin Blanc     art.nr 789400   
Merlot     art.nr 789481   
Pinotage     art.nr 789405   
Sauvignon Blanc     art.nr 789480   
Shiraz       art.nr 789404   
Viognier     art.nr 789401   

doosinhoud:  6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

DOMAINE BRUNELY: 
EERLIJKE & PURE RHÔNEWIJNEN 
De wijnen van wijnboer Charles Carichon van Domaine Brunely hebben veel indruk gemaakt. En 
terecht, want zijn wijnen zijn puur, met een grote nadruk op “doordrinkbaarheid” en ze hebben, net 
als monsieur Carichon zelf, echt persoonlijkheid. Daarnaast zijn de wijnen van Brunely tegenwoordig 
HVE gecertificeerd, het hoogste Franse keurmerk voor milieuvriendelijk werken in de wijnbouw. 

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
0,75 liter art.nr 785055   

CÔTES DU RHÔNE BLANC
0,75 liter  art.nr 785044   

CÔTES DU RHÔNE ROUGE
0,75 liter  art.nr 785045   

GIGONDAS
0,75 liter art.nr 785052   

RHÔNE VILLAGES MASSIF D'UCHAUX
0,75 liter art.nr 785054   

VACQUEYRAS BLANC
0,75 liter art.nr 785058   

VACQUEYRAS ROUGE
0,75 liter art.nr 785053   
 

VENTOUX ROUGE
0,75 liter    art.nr 785050   

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

BODEGAS CARRAU 
De familie Carrau, oorspronkelijk afkomstig uit Spanje, maakt al 250 jaar wijn en nu sinds meer dan 90 jaar in Uruguay. 
Even ten noorden van de hoofdstad Montevideo, in de regio Canelones, ligt de streek Las Violetas, waar de winery staat 
en waar ook één van de oudste Tannat stokken van het land te vinden zijn. De unieke bodemsoort, een rode zanderige 
bodem, zorgt voor een lagere opbrengst en druiven met een intens karakter. 

Zij hebben 2 nieuwe wijnen uitgebracht: 
   
MALBEC
Een hand geoogste Malbec met de nadruk op fruit.
Vooral rode bessen, kersen en pruimen komen boven.  
Een stevig maar zachte wijn met rijpe tannines.

€ 0,70 INTRODUCTIEKORTING
0,75 liter art.nr 780790  

ARINARNOA RESERVA
Arinarnoa is een druivensoort, een kruising tussen de Tannat 
en de Cabernet Sauvignon. Een zeer donkere druif met stevige 
structuur. Hij is inheems in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje waar 
hij altijd in blends wordt gebruikt. In Uruguay en Argentinië 
staat hij ook aangeplant. De familie Carrau heeft deze druif nu 
apart gevinifieerd en 12 maanden op Frans eiken gerijpt.
Het resultaat is fenomenaal. Intens donkerpaars van kleur met 
gedroogde pruimen, zwarte bessen aroma’s aangevuld met 
vanille door het eikenhout. Mooi gestructureerd met zachte 
tannines.

€ 0,95 INTRODUCTIEKORTING
0,75 liter art.nr 780776  

CABERNET DE RESERVA
0,75 liter art.nr 780774   11+1

CHARDONNAY RESERVA 
0,75 liter art.nr 780721   11+1

PETIT VERDOT  
0,75 liter art.nr 780718   11+1

SAUVIGNON BLANC 
0,75 liter art.nr 780789   11+1

TANNAT
0,75 liter art.nr 780771   11+1

TANNAT RESERVA
0,75 liter art.nr 780717   11+1
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Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

TENUTA CERULLI 
SPINOZZI 
Het wijngoed Cerulli Spinozzi ligt te midden van het wild-
romantische berglandschap van de Abruzzen, aan de voet 
van de Gran Sasso, één van de hoogste en indrukwekkendste 
bergtoppen van de Apennijnen. Hier maken de broers  
Francesco en Vincenzo Cerulli Irelli een authentieke 
Montepulciano d´Abruzzo; vol en robuust van smaak, met 
volop aroma's van pruimen en morello-kersen. 

TENUTA CERULLI SPINOZZI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 
0,75 liter    art.nr 770362   
 
doosinhoud:  6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

CHÂTEAU BÉLINGARD 
Château Bélingard ligt in het hart van de Dordogne vallei, waar 
de familie De Bosredon sinds het begin van de 19e eeuw mooie 
Bergerac en Monbazillac wijnen maakt.
Veel mensen bezoeken het wijnlandgoed van de huidige 
eigenaar, Laurent de Bosredon, in de zomermaanden wanneer hij 
het openstelt voor publiek. U bent er altijd van harte welkom.

0,75 liter    

BERGERAC BLANC MOELLEUX     art.nr 785460   
BERGERAC BLANC SEC     art.nr 785463   
BERGERAC ROUGE     art.nr 785462  
 
doosinhoud: 6 flessen per soort 

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

GRATIS 1 MAGNUM CHÂTEAU BÉLINGARD ROUGE
bij afname van minimaal 24 flessen in de mix, verdeeld 
over minimaal 2 verschillende soorten.

ACTIE 11+1
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ACTIE 11+1

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

CHÂTEAU D'AVRILLE LOIRE 
Het Château stamt uit 1730 en is gebouwd met het in de Anjou zo bekende tufsteen. 
Maar pas in 1938 startte Eusèbe Biotteau met het maken van wijn. Nu staat alweer 
de 4e generatie aan het roer. De wijngaarden liggen in het dal van de Aubance, een 
zijrivier van de Loire. De Biotteau’s hebben veel verschillende druivenrassen staan, 
waardoor ze veel verschillende wijnen kunnen maken.  

CRÉMANT DE LOIRE
Een fijne en aanhoudende mousse. In de geur en smaak krachtige aroma's van acacia 
en citroengras. 
0,75 liter    art.nr 769025    

ROSÉ D'ANJOU
Gemaakt van de Cabernet Franc en de Cabernet Sauvignon. Lichte rosé met veel rood 
fruit. Zeer toegankelijk. 
0,75 liter    art.nr 789178   

DOMAINE D'AVRILLE VAL DE LOIRE CHARDONNAY
De ronde en complexe smaak van deze Chardonnay komt van de langere tijd dat de 
wijn na zijn vergisting op de fijne lies ligt.
0,75 liter    art.nr 789177    

DOMAINE D'AVRILLE VAL DE LOIRE SAUVIGNON BLANC
Frisgroene aroma’s van asperges en groen gras. Levendig en fris met een mooie lengte. 
0,75 liter    art.nr 789254    

doosinhoud: 6 flessen per soort

CONDESA LEGANZA
De wijnen van Condesa de Leganza zijn een enorme hit: een fenomenaal 
lekkere Sauvignon Blanc, sappig, vol fruit en verleidelijk, een verrukkelijk 
frisse witte Verdejo, een stuivende en fruitige rosé en een vol smakende, 
krachtige rode Tempranillo. 

0,75 liter     
ROSÉ FAMILIA     art.nr 785151
SAUVIGNON BLANC art.nr 785152
TEMPRANILLO     art.nr 770367
VERDEJO     art.nr 785084   

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

ACTIEKORTING - € 0,50

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

DOMAINE DE MAUPERTHUIS 
Marie-Noëlle & Laurent Ternynck zijn zeer begaan met natuur 
en milieu. Ze houden zich aan kleinere opbrengsten, gebruiken 
natuurlijke gisten voor de fermentatie, behandelen hun druiven 
met grote zorg en zijn zeer matig met het gebruik van sulfieten. 
Dit alles om hun filosofie ‘werken met respect voor het terroir 
en het milieu’ kracht bij te zetten. 

BOURGOGNE CHARDONNAY
0,75 liter    art.nr 785575   
 

BOURGOGNE PINOT NOIR
0,75 liter    art.nr 785576   
 

CHABLIS AMPHORE
0,75 liter    art.nr 785592   
 

IRANCY
0,75 liter    art.nr 785587   
 

SAINT BRIS SAUVIGNON
0,75 liter    art.nr 785577   
 
doosinhoud:  6 flessen per soort

DUFFOUR PÈRE & FILS
Dé garantie voor een goed glas wijn.
€ 0,30 KORTING OP 75 CL WIJNEN
CÔTES DE GASCOGNE BLANC
0,75 liter    art.nr 789420   
 

CÔTES DE GASCOGNE ROUGE
0,75 liter       art.nr 789423   
 

MERLOT ROSÉ
0,75 liter art.nr 789439   
 

SAUVIGNON GROS-MANSENG
0,75 liter    art.nr 789474   
 

€ 0,60 KORTING OP 150 CL WIJNEN
CÔTES DE GASCOGNE BLANC MAGNUM
1,50 liter    art.nr 789454   
 

CÔTES DE GASCOGNE ROUGE MAGNUM
1,50 liter    art.nr 789455   
 
doosinhoud: 6 flessen per soort

DENIS MEUNIER 
Wijn maken kan de 25-jarige Denis Meunier als de 
beste. Van zijn Chenin blanc maakt hij de Expression de 
Silex refererend aan het terroir van vuursteen. Het smaakt 
puur en fris, met aangename nuances van frisse citrus, 
appel en een nootje. Een wijn waar de jonge 'Terroir-
focussed vigneron' trots op kan zijn.

VOUVRAY SEC SILEX
0,75 liter    art.nr 789436   
 
doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIE 11+1
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

DOPFF JUST ALSACE 
Elzasser wijn: lekker maar lastig kiezen? Riesling, Pinot Blanc, 
Gewurztraminer? Dopff au Moulin heeft de oplossing met Just 
Alsace, een verrukkelijke blend van riesling en pinot gris.

De wijn is de perfecte kennismaking met de heerlijke Elzasser 
wijnen van Dopff au Moulin. Rijk, aromatisch en heel elegant. En 
gemaakt in de kenmerkende Dopff-stijl: droog en fruitig.

De wijn is helder lichtgeel van kleur, waarbij de frisse citrus-
aroma’s van de riesling verpakt zijn in de rijke, ronde geuren 
van de pinot gris. De aandronk is soepel en fruitig, met een fijne 
frisheid. Florale aroma’s in combinatie met geel fruit leiden naar 
een heerlijke droge afdronk.

DOPFF AU MOULIN JUST ALSACE 
0,75 liter    art.nr 785086    
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

Zoals overal ter wereld in de beste wijngebieden, 
draait alles om het ‘terroir’. 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 de wijnen van 
de Golan Heights Winery 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 MOSCATO art.nr 785219
MOUNT HERMON RED     art.nr 785181
MOUNT HERMON WHITE     art.nr 785215

doosinhoud: 6 flessen per soort
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ACTIE 11+1

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

LOS VASCOS (DBR 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 
Domaines Barons de Rothschild (Lafite). De wijngaarden liggen op ruim 120 meter hoogte en op ca. 40 
kilometer van de Stille Oceaan. Wind van zee tempert de hitte en 's winters is het gebied vrij van vorst. 
Door de flinke temperatuurverschillen tussen dag en nacht rijpen de druiven langzaam en krijgen ze 
alle gelegenheid om hun volledige aromapotentieel te ontwikkelen. De Grande Réserves en Le Dix 
rijpen op vaten afkomstig van de eigen kuiperij van Château Lafite-Rothschild. 

CABERNET SAUVIGNON
0,75 liter      art.nr 789171    

CARMENERE GRANDE RESERVE
0,75 liter      art.nr 785201    

CHARDONNAY
0,75 liter      art.nr 789172    

GRANDE RESERVE
0,75 liter      art.nr 789323    

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

SAUVIGNON BLANC
0,75 liter      art.nr 789173    

doosinhoud: 6 flessen per soort

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".  De wijngaarden liggen 
in de Rioja Alta, het mooiste terroir in Rioja.

MONTECILLO BLANCO BARREL FERMENTED
0,75 liter    art.nr 780735    

MONTECILLO RIOJA ROSADO
0,75 liter    art.nr 780740    

MONTECILLO CRIANZA
0,75 liter    art.nr 780732    

MONTECILLO RIOJA CRIANZA 1,50 MAGNUM 
1,50 liter    art.nr 780739    
De Montecillo Reserva is opgenomen in de top 100  
2020 van Wine Spectator.

MONTECILLO RESERVA
0,75 liter    art.nr 780733   

MONTECILLO GRAN RESERVA
0,75 liter    art.nr 780734    

MONTECILLO EDICION LIMITADA RESERVA
0,75 liter    art.nr 780738    

doosinhoud: 6 flessen per soort
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BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN ASSORTI - € 0,40 

ACTIE 11+1

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

CAPETTA 
MOSTODUVA 
Capetta is opgericht in 1953 door 
Francesco Capetta, en het is nog steeds 
een familiebedrijf. De druiven voor de 
Capetta wijnen zijn afkomstig van de eigen 
wijngaarden, maar ook van boeren waarmee 
de familie al vele jaren samenwerkt. De 
wijnen zijn vanzelfsprekend verbonden met 
de 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

SARTORI DI VERONA – 
AMARONE, RIPASSO EN MEER… 
Sartori di Verona is één van de belangrijkste wijnhuizen van Veneto. Dus waar kan 
je beter terecht voor een Amarone of een Ripasso, wijnen die zo´n furore maken 
en bij uitstek geschikt zijn voor de koude wintermaanden. De Amarone is de ware 
koning van de lokale wijnen, groots en meeslepend. En door de schilletjes van de 
Amarone nog eens te laten meegisten met een goede jonge Valpolicella, ontstaat 
de stoere, intrigerende Regolo Ripasso. Voor een kleiner budget is er, van wat korter  
ingedroogde druiven, ook nog de L´Appassione: rond, gul en stevig.

AMARONE CORTE BRA
0,75 liter    art.nr 770365    

L'APPASSIONE
0,75 liter    art.nr 770383    

REGOLO VALPOLICELLA RIPASSO
0,75 liter    art.nr 770366    

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

ACTIE 11+1

ACTIE 11+1
Geen 18, geen alcohol.

SELLA & MOSCA 
VERMENTINO DI SARDEGNA
0,75 liter    art.nr 789284   

CANNONAU DI SARDEGNA
0,75 liter    art.nr 770376    

CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA
0,75 liter    art.nr 770377   

VERMENTINO LA CALA
0,75 liter    art.nr 785253    

VERMENTINO DI GALLURA MONTEORO
0,75 liter   art.nr 789296   

ROSATO ALGHERO
0,75 liter   art.nr 789288    

TERRE BIANCHE TORBATO
0,75 liter    art.nr 785281    

TERRE RARE CARIGNANO DEL SU
0,75 liter    art.nr 770380    

TANCA FARRA ALGHERO ROSSO
0,75 liter    art.nr 785049    

doosinhoud:  6 flessen per soort

Sardinië biedt volop verrassingen op wijngebied, met de Vermentino, de 
Cannonau en heel bijzonder, de Torbato, een bijna vergeten druivenras dat alleen 
nog maar te vinden is in de wijngaarden van Sella & Mosca. Kortom, wie Sardinië 
zegt, zegt ‘Sella & Mosca’. 

TANAGRA - MCGREGOR VALLEI
De ‘boutique winery’ Tanagra, gevestigd midden in de prachtige McGregor vallei, maakt een exclusieve serie met de hand geoogste 
en gemaakte wijnen. De gigantisch grote wilde vijgenboom die op de wijngoed staat, is de naamgever van het huis. Tanagra is het 
Khoisan woord voor ‘grote schaduw’.

De focus ligt op wijnen van één wijngaard, met de typiciteit van naar fynbos geurend terroir in dit deel van de Kleine Karoo. De 
wijngaarden liggen direct naast het Vrolijkheid Nature Reserve, omgeven door wild fynbos en sappige vetplanten (Karoo). De wijnen 
zijn hierdoor uniek en uitermate aromatisch. Wijnmaken op Tanagra begint in de wijngaarden, met minimale interventie, om wijnen 
te maken zoals de natuur ze bedoeld heeft. 

CABERNET SAUVIGNON
0,75 liter    art.nr 789465    

COLOMBARD
0,75 liter    art.nr 789464  

HEAVENLY CHAOS
0,75 liter    art.nr 789467    

SHIRAZ
0,75 liter    art.nr 789466    
doosinhoud:  6 flessen per soort
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Dit najaar organiseerde Perswijn - hét toonaangevende wijnmaga-
zine - wederom het grote Perswijn Wijnconcours “De beste wijnen 
van 2020.” Met trots kunnen wij zeggen dat maar liefst 10 van 
onze wijnen tot de beste 103 wijnen van 2020 behoren! Wij stellen 
deze 10 wijnen graag aan u voor, inclusief proefnotitie:

EEN 1E PRIJS VOOR: 
ANGELO NEGRO –SAN GIORGIO ROERO RISERVA
Herkomst: Roero, Piemonte (Italië)
Proefnotitie Perswijn: Elegant, bloemig, pruimen, leer / goed fruit, 
tannine, zuren, getypeerd, fraai.
0,75 liter art.nr 789429 
Doosinhoud: 6 flessen

EEN 3E PRIJS VOOR: 
VITICCIO – VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO OCCHIO DI PERNICE
Herkomst: Chianti Classico, Toscane (Italië)
Proefnotitie Perswijn: Intens, krachtig, amandelen, toast, complex / 
balans zoet-zuur, diepgang, noten, lang, spannend.
0,375 liter   art.nr 785422  
Doosinhoud: 12 flessen

EN MAAR LIEFST 8 EERVOLLE VERMELDINGEN:

DOMAINE MASSE - CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT NV
Herkomst: Bourgogne (Frankrijk)
Proefnotitie Perswijn: Peer en perzik, appel, bloemen / zacht en 
rijp, fijne zuren, aangenaam, breed.
0,75 liter art.nr 769026  
Doosinhoud: 6 flessen

ANDELUNA - RAICES CHARDONNAY 
Herkomst: Uco Valley, Mendoza (Argentinië)
Proefnotitie Perswijn: Ananas, perzik, vanille, kruidig / sappig, fris, 
goed droog.
0,75 liter art.nr 780802  
Doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.  

PERSWIJN WIJNCONCOURS:  
ONZE PRIJSWINNENDE WIJNEN

ACTIE 11+1

WINNAAR

103 BESTE VAN 2020

D

ER
DE PLAATS

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING
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EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

Geen 18, geen alcohol.  
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VENTISQUERO – GREY SAUVIGNON BLANC 
Herkomst: Huasco Valley, Atacama (Chili)
Proefnotitie Perswijn: Limoen, groene peper, buxus / mooi fris, 
zuiver, zilt.
0,75 liter art.nr 780707  
Doosinhoud: 6 flessen

LAURENT PERRACHON - JULIÉNAS ROCHE BLEUE 
Herkomst: Juliénas, Beaujolais (Frankrijk)
Proefnotitie Perswijn: Heerlijk fruit, bramen, bosbessen / 
lichtvoetig, fruitig, sap, elegant.
0,75 liter art.nr 785495  
Doosinhoud: 6 flessen

GOLAN HEIGHTS WINERY – MOUNT HERMON RED 
Herkomst: Golan Hoogte, (Galilea)
Proefnotitie Perswijn: Rode en zwarte bessen, piment, ceder / fris, 
sappig, fijne structuur, aantrekkelijk.
0,75 liter art.nr 785181  
Doosinhoud: 6 flessen

VENTISQUERO – VERTICE 
Herkomst: Apalta, Colchagua Valley (Chili)
Proefnotitie Perswijn: Breed, verleidelijk, cassis, vanille, chocola / 
breed en verleidelijk, zachte tannine, opwekkend.
0,75 liter art.nr 780658  
Doosinhoud: 6 flessen

LOS VASCOS (DBR LAFITE) - CARMENÈRE GRANDE RESERVE 
Herkomst: Colchagua Valley (Chili)
Proefnotitie Perswijn: Intens en zwoel, vleugje groen, kersen, 
chocola / intens en sappig, mooie tannine, diepgang, heerlijk.
0,75 liter art.nr 785201  
Doosinhoud: 6 flessen

PHEBUS - RESERVADO MALBEC PATAGONIË
Herkomst: Río Negro, Patagonië (Argentinië)
Proefnotitie Perswijn: Kruiden en pruimen, zwoel en rijp / zacht en 
rijp, frisse zuren, sappig.
0,75 liter art.nr 785074  
Doosinhoud: 6 flessen

39

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

EE

RVOLLE VERMELDING

103 BESTE VAN 2020

ACTIE 11+1Geen 18, geen alcohol.  
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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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2 NIEUWE SCANIA VRACHTWAGENS  
VOOR DE MONNIK DRANKEN 

Sinds 29 september 2020 rijdt onze chauffeur Raymond Bekhuis 
met een nieuwe truck oplegger combinatie, waarover hij zeer 
enthousiast is. Na 12 jaren trouwe dienst te hebben gedaan is de 
Scania trekker P270 A 4x2 met 870.000 km op de teller ingeruild 
voor een nieuwe Scania trekker P320 A4xNA 20N.
De bijbehorende ruim 19 jaar oude 1-assige  oplegger Schmitz 
Sko 10 met een geschat kilometrage van 1,4 miljoen is eveneens 
ingeruild voor een prachtige en splinternieuwe Schmitz Sko 18/
LZG-FP45 Cool twee-assige oplegger.
De oplegger van Raymond is voorzien van het artwork van Cantine 
Pellegrino, ons gerenommeerde wijnhuis op Sicilië – Italië.

Maandag 2 november 2020 is bij De Monnik Dranken een nieuwe 
Scania P250 B4x2NA 17N afgeleverd. Jan Beukers, accountmanager 
Scania Nederland Regio Oost,  overhandigde de sleutels aan onze 
chauffeur Martijn Kooken.
De 12 jaar oude Scania P230DB4x2MNA met 750.000 km op de teller 
is bij deze transactie ingeruild. De nieuwe bakwagen is voorzien 
van het artwork van de “Loch Lomond Triple 12” van onze Schotse 
whiskyproducent, de gerenommeerde Loch Lomond Distillery.

Beide fraaie en opvallende vrachtwagens worden ingezet voor 
onze landelijke distributie. We wensen Raymond en Martijn vele 
plezierige en veilige kilometers.

KERSTPAKKETTEN INPAKTEAM
Onze vaste ploeg is op donderdag 17 december 2020 weer druk bezig geweest 
met het inpakken van de kerstpakketten voor onze Monnikcollega’s!
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DE MONNIK DRANKEN WINT SPIRITS DISTRIBUTOR 
OF THE YEAR 2020 AWARD

Op dinsdag 1 december 2020 maakte het internationale platform 
‘The Spirits Business’ bekend dat De Monnik Dranken is verkozen 
tot Spirits Distributor of the Year 2020. Middels een virtuele 
award-uitreiking presenteerde het gerenommeerde platform 
de winnaars van de Spirits Business Awards. We zijn uiteraard 
bijzonder trots dat De Monnik Dranken deze award in de wacht 
heeft gesleept.
De Spirits Business Awards zijn in het leven geroepen om 
diegene die zich inzetten om de branche naar een hoger niveau 
te tillen - van retailers en distributeurs tot marketeers, merken, 
distilleerders en blenders – te belonen. De onafhankelijke jury 
heeft hun beslissing gebaseerd op ‘interessante en gevarieerde 
portfolio’s en het bewijs dat de deelnemer zich inzet om hun 
unieke producten en diensten voortdurend te ontwikkelen.’

MELITA KIELY, EDITOR VAN THE SPIRITS BUSINESS:
“The winner is a firm that demonstrated a true sense of pride 
and care for their staff, customers and the brands they work with. 
Therefore the distributor of the year 2020 is De Monnik Dranken”.

De wereldwijde pandemie dwong The Spirits Business om een 
virtuele ceremonie te organiseren. Waar het normaal gesproken 
uitgebreid gevierd zou worden in het centrum van London, 
was het nu noodzaak om dit via een beeldscherm te doen. Een 
onafhankelijk en professioneel team van juryleden heeft zich, via 
Skype, gebogen over de inzendingen en zorgvuldig de winnaars 
uitgekozen. De resultaten werden vervolgens – middels een live-
stream - uitgezonden, waarbij Melita Kiely als host optrad.

Het oordeel van de jury:
“What stood out most about De Monnik Dranken was a sense of 
genuine pride and care for the company’s staff, customers and 
the brands it works with. There’s a full service and experience 
being offered. They’re also doing tailor-made packaging as well as 
distribution; it’s important to feel closer to customers.”

Bezoek voor het volledige verslag onze website 
www.monnik-dranken.nl
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The Art Of Drinks. Een uniek nieuw evenement waar in oktober de gehele drankindustrie 
samenkomt. Wijnmakers, bierbrouwers en sterkstokers zullen in de Gashouder Amsterdam 
vertellen over hun ambacht, oftewel: ‘the art of’. Samen met sommeliers, chefs en bartenders 
kan worden geproefd en beleefd. Laat je inspireren door de bijzondere sprekers tijdens 
verschillende masterclasses en ontmoet vakgenoten onder het genot van een bijzonder glas 
wijn, een eigenzinnig glas bier of een verrassende cocktail.

Deze dag staat in het teken van de consument. Liefhebbers van wijnen, bieren en 
cocktails kunnen hier in tientallen stands de mooiste combinaties met foodpairing 
proeven. Kaarten voor deze dag zijn binnenkort te koop op onze website.

Zaterdag 30 oktober 2021

Op deze dag zijn professionals die werkzaam zijn in slijterijen, wijnspeciaalzaken 
en de horeca welkom. Het programma zal deze dag met name gericht zijn 
op ondernemers uit de slijterij & wijnhandel. Uiteraard zijn alle professionals 
welkom om op deze dag inspiratie op te doen.

Zondag 31 oktober 2021

Ook op deze dag zijn professionals uit de horeca, slijterijen en wijnspeciaalzaken 
welkom. Het programma zal hoofdzakelijk gevuld worden met sprekers die 
gespecialiseerd zijn in horeca of inspiratie bieden vanuit een ander vakgebied voor 
deze doelgroep. 

Maandag 1 november 2021

/theartofdrinks_ /theartofdrinksnltheartofdrinks.nl

CONSUMENT

HORECA

RETAIL
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De Monnik Dranken
Deventerstraat 6
7575 EM  Oldenzaal - Holland
T + 31 (0)541 - 513 076
F + 31 (0)541 - 511 695
E  info@monnik-dranken.nl
I  www.monnik-dranken.nl

COLOFON
Het Monnik Magazine is een uitgave van  
De Monnik Dranken en wordt verspreid  
onder onze afnemers. Het Monnik Magazine 
is - zonder prijzen - te lezen op de site:  
www.monnik-dranken.nl 

Redactie: 
Diverse gastschrijvers
Irna Barelds
Gretha Kamies

Eindredactie:
Hans Olde Monnikhof

Advertenties:
Irna Barelds - 0541 - 513 076

Ontwerp en vormgeving:
Hollands Schoon - www.hollandsschoon.nl

Oplage: 
Het Monnik Magazine wordt 6 x per jaar 
uitgegeven in een oplage van 3300 stuks.

Advertenties zijn geldig in de maanden zoals op 
de voorpagina vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven. Technische specificaties en omschrijvingen 
in deze publicatie vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de respectievelijke producenten. Specificaties 
kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. 
Alle in deze publicatie genoemde merknamen of 
productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde 
handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven. 
Alle prijzen vermeld in deze publicatie zijn in 
EURO. Afbeeldingen en specificaties zijn niet 
bindend en louter illustrerend. De uitgever kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten 
in foto, tekst of prijzen.

BEKIJK VOOR DE ACTUELE BEURZEN EN PROEVERIJEN 
ONZE WEBSITE 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 email sturen naar vkf@monnik-dranken.nl 
met daarin uw klantnummer en email adres waar 
we de digitale facturen naar toe kunnen sturen.

MAART - € 0,50

Geen 18, geen alcohol.

GRAANJENEVER
1,00 liter    art.nr 100182   
 

JONGE DUBBELE 
GRAANJENEVER
1,00 liter    art.nr 100181   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort 

FEBRUARI - € 0,50

AUTHENTIEKE 
BEERENBURG 
1,00 liter    art.nr 114112   
 

KALMOES 
BEERENBURG
1,00 liter    art.nr 114111   
 

ZACHTBITTER 
KRUIDEN & HONING
1,00 liter    art.nr 115158   
 

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.


