
 

 

 

 

Zwaag / Oldenzaal, april 2021 

Persbericht:  De Monnik Dranken neemt merken Ambrosius en Ambrosia over van ODB Beverages  

Per 1 mei 2021 is De Monnik Dranken (DMD) distributeur en merkeigenaar geworden van de merken 

Ambrosius en Ambrosia honing kruidenwijnen. De Monnik Dranken neemt deze merken over van 

ODB Beverages B.V. te Zwaag, die deze producten namens het Koninklijke bedrijf uit Oldenzaal zal 

blijven produceren. 

Ambrosius en Ambrosia honing kruidenwijnen zijn al meer dan 40 jaar vertrouwde, gewaardeerde en 

smaakvolle in Nederland geproduceerde wijnen. Op basis van Mediterrane wijnen worden deze 

verrijkt met honing en diverse kruiden.  Een saillant detail is dat de afbeelding op de Ambrosius 

kruidenwijn dezelfde is als die in het logo van DMD. Zo bestond er dus al lange tijd een connectie.  

De Monnik Dranken is een toonaangevende groothandel, merkenbouwer en importeur op het gebied 

van wijnen en gedistilleerd. Met een omvangrijk portfolio van meer dan 9.600 artikelen worden een 

groot aantal klanten in heel Nederland voorzien van diverse dranken. 

Met de overname van de distributie van deze merken wordt het portfolio van De Monnik Dranken 

uitgebreid met een specifieke wijncategorie met een breed afzetgebied. 

Volgens Remco Raven, directeur van ODB Beverages B.V. is deze stap een positieve ontwikkeling voor 

de kruidenwijn categorie en voor het verbeteren van de verkrijgbaarheid van de bijzondere honing 

kruidenwijnen in de Nederlandse markt. “Wij zijn verheugd dat de producten die een trouwe schare 

afnemers kennen en die we al zo lang hier in Zwaag met passie en vakmanschap maken, nu een nog 

betere verspreiding kunnen krijgen”.  

Hans Olde Monnikhof, mede eigenaar en directeur van De Monnik Dranken vult aan: ‘’ de merken 

Ambrosia en Ambrosius maken al geruime tijd onderdeel uit van ons groothandelsassortiment. Wij 

kennen de producten en de afzet markt. Het nostalgische Monnik label van Ambrosius zorgt tevens 

voor verbondenheid. Overname van de merken was daarmee voor ons een logische stap’’.  

 

Note voor de redactie, voor meer informatie: 

ODB Beverages B.V.     De Monnik Dranken  

Remco Raven,     Patrick van Egmond,                                                                                                                                                                                                                                

Directeur                                                                     Commercieel Manager Buitendienst  

tel. 06-10676809                                            tel.06-46090805   

remco.raven@odbbeverages.com                         patrick.vanegmond@monnik-dranken.nl  

www.odbbeverages.com   www.monnik-dranken.nl 
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