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NADER BEKEKEN

Merken van De Monnik Dranken
tijdens Pluijm’s Eetbare Wereld!

WIJNEN VAN
DE MAAND
Tantehue Cabernet
Sauvignon
en Phebus Malbec
HANS
OLDE MONNIKHOF
40-jarig jubileum

Monnik Magazine is een uitgave van De Monnik Dranken in Oldenzaal

GENIET MAAR DRINK MET MATE.
GEEN 18, GEEN ALCOHOL

5fles
,7
0
€
korting per
van €9,90 voor €9,15

Berentzen
Apfelkorn 1L
art.nr. 113664

PINK
Geen 18, geen alcohol.

Geen 18, geen alcohol.

€0,75

KORTING
€9,25 voor €8,50
art.nr. 110279

van

Geen 18, geen alcohol.
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Betekenis kleurenbalken op de pagina’s :

= Advertenties leveranciers

= Advertenties van onze merken

= Over ons bedrijf
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ROCKETSHOT
0,70 liter
Original art.nr 117012
Sour art.nr 117003
Pink art.nr 117017

Geen 18, geen alcohol.

Nu bij elke Boswandeling 0,7L:

De Boswandeling Badmuts
Cadeau!
0,70 liter art.nr 113857
Geen 18, geen alcohol
FEBRUARI
ACTIE
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0,70 liter art.nr 113209

0,02 liter art.nr 199586
doosinhoud: 40 mini's

NU BIJ ELK
E
FLÜGEL 4
EEN CARN0-PACK
MUTS CA AVALSDEAU!
Geen 18, geen alcohol

FEBRUARI ACTIE
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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

SOURZ

0,70 liter - € 0,25
APPLE 		
art.nr 117542
BLACKCURRENT art.nr 117544
MANGO
art.nr 117582
PASSION FRUIT art.nr 117579
RAINBOW ICE
art.nr 117576
RASPBERRY
art.nr 117577
RED BERRY
art.nr 117543
doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI ACTIE
MAART ACTIE
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Gorter Jonge Jenever 1 liter
Art.nr.Gorter
100251
• Doosinhoud:
6 flessen
Jonge
Jenever 1 liter
Van 100251
€ 8,98 • •Voor
Netto €68,48
Art.nr.
Doosinhoud:
flessen
Van € 8,98 • Voor Netto € 8,48

Label 5 Scotch Whisky 1 liter
Art.nr.
109047
• Doosinhoud:
flessen
Label
5 Scotch
Whisky 1 6liter
Van €109047
13,17 • •Voor
Netto €612,17
Art.nr.
Doosinhoud:
flessen
Van € 13,17 • Voor Netto € 12,17

Glen Moray Elgin Classic 0,7 liter
Art.nr.
• Doosinhoud:
6 flessen
Glen109769
Moray Elgin
Classic 0,7
liter
Van €109769
15,14 • •Voor
Netto €614,39
Art.nr.
Doosinhoud:
flessen
Van € 15,14 • Voor Netto € 14,39

ACTIEKORTING - € 0,50
ACTIEKORTING - € 0,50

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

ACTIEKORTING - € 1,ACTIEKORTING - € 1,Geniet, maar drink met mate. - Geen 18, geen alcohol.

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

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

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

De prijzen wijzigen per 9-3-2020!

STREEK JENEVERS
& VIEUX

Legner Fine Vieux
1,00 liter art.nr 107371
- € 1,10
doosinhoud: 6 flessen

Legner Lichte Jenever
1,00 liter art.nr 100091
- € 1,20
doosinhoud: 6 flessen

Henkes Jonge Jenever
1,00 liter art.nr 100171
- € 1,75
doosinhoud: 6 flessen

Floryn Jonge Jenever
1,00 liter art.nr 100141
- € 1,70
doosinhoud: 6 flessen

Henkes Vieux
1,00 liter art.nr 107141
- € 1,55
doosinhoud: 6 flessen

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

ACTIE KORTINGEN
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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.

BOOMSMA VAT GERIJPTE GENEVER
3 JAAR GERIJPT OP EIKENHOUTEN VAT
VAN CHÂTEAU BEAULIEU
0,70 liter art.nr 101190
Een unieke combinatie…
Als vader Docus het bedrijf aan zijn kinderen overdraagt in 2008 wil
hij ze niet voor de voeten lopen en wordt wijnboer. In 2009 koopt hij
Château Beaulieu met 17 hectare wijngaarden in de Côtes de Bourg
vlakbij Bordeaux en maakt hij prachtige rijke wijnen. Een aantal
reeds gebruikte eikenhouten vaten, van de Cuvée Arthur (vernoemd
naar zijn kleinzoon) zijn vanuit Frankrijk naar Leeuwarden gehaald en
weer met Genever gevuld. Eerst als experiment, met uiteindelijk na 3
jaar lagering een verfijnde en elegante Oude Genever als resultaat.
Proefnotitie:
Donker sprankelend goud van kleur met een rode zweem. De geur is
verrassend met een zoetje, krenten, fudge en tropisch fruit. Vol en
rond van smaak met tonen van hout, vanille, zoethout gevolgd door
een lange kruidige finale.
Boomsma 3 jaar wijnvat gerijpte genever – Château Beaulieu is een mooie
(tijdelijke) toevoeging op de bestaande reeks vat gerijpte genevers van
Boomsma en is slechts in beperkte oplage gebotteld.
1 jaar eiken
art.nr 101193
3 jaar port
art.nr 101192
5 jaar bourbon
art.nr 101196
doosinhoud: 6 flessen per soort
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Geen 18, geen alcohol.

HENDRIK & GRIET
KRUIDENBITTER
Volgens kenners misschien wel de beste kruidenbitter van Nederland! Onze
Hendrik en Griet is een authentieke bitter met een kruidig, zoet en diep karakter.
Kleur: diep, donkerbruin met een lichtrode gloed.
Geur: kruidkoek, kaneel, vleugje kruidnagel.
Smaak: zoet en breed in de aanzet. Gekarameliseerde toffee, cacao, espresso
ristretto. Ferm en stoer.
Afdronk: lang, harmonieus en krachtig.
Geniet van Hendrik en Griet na de maaltijd met een espresso;
maar ook lekker bij ouderwetse kruidkoek, brokkelkaas
en pure chocolade.
0,35 liter art.nr 115166
doosinhoud: 12 flessen
0,70 liter art.nr 115163
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

HOOGHOUDT GRAANJENEVER

1,00 liter art.nr 100182
doosinhoud: 6 flessen

HOOGHOUDT JONGE DUBBELE
GRAANJENEVER
1,00 liter art.nr 100181
doosinhoud: 12 flessen

Geen 18, geen alcohol.

MAART - € 0,50
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KARL'S KOEKIE
0,70 liter art.nr 117792

ACTIE - € 0,50

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
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 5+1
10

AUTHENTIEKE 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.

FEBRUARI - € 0,50

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

ACTIE 6+1*
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MAART ACTIE

Glen Moray Elgin Classic
Port Cask Finish 0,7 liter
Art.nr. 109751 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 19,19 • Voor Netto € 18,44

Poliakov Premium Vodka 0,7 liter
Art.nr. 110030 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 8,51 • Voor Netto € 8,16

Gibson’s London Dry Gin 0,7 liter
Art.nr. 111005 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 9,25 • Voor Netto € 8,75

ACTIEKORTING - € 0,75

ACTIEKORTING - € 0,35

ACTIEKORTING - € 0,50

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

De prijzen wijzigen per 9-3-2020!

Canapi Rosé Sicilia IGT Vegan
Art.nr: 783019 | 75 cl. | Van € 3,44 voor € 3,15
Canapi Nero d’Avola Sicilia Vegan
Art.nr: 783017 | 75 cl. | Van € 3,44 voor € 3,15
Canapi Shiraz Sicillia IGT Vegan
Art.nr: 783020 | 75 cl. | Van € 3,60 voor € 3,30
Canapi Pinot Grigio Sicillia IGT
Art.nr: 783018 | 75 cl. | Van € 3,60 voor € 3,30
Canapi Grillo Sicilia
Art.nr: 783016 | 75 cl. | Van € 3,44 voor € 3,15
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IMPORTEUR

Geen 18, geen alcohol

De traditionele

RIOJA
Don Jacobo Ecologica Viticultura Bio
Art.nr: 783051 | 75 cl. | Van € 6,36 voor € 5,83

Don Jacobo Crianza
Art.nr: 783050 | 75 cl . | Van € 7,16 voor € 6,56

Don Jacobo Reserva
Art.nr: 783053 | 75 cl. | Van € 8,76 voor € 8,03

IMPORTEUR

Geen 18, geen alcohol

Don Jacobo Gran Reserva
Art.nr: 783052 | 75 cl. | Van € 17,56 voor € 16,10
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distilled non-alcoholic

Alternatief
voor Gin

0,50 liter art.nr 510180
doosinhoud: 6 flessen

Verfrissend en Rustgevend
Een gedistilleerde non-alcoholische gin. Gemaakt van een verfrissende mix van
klassieke gin botanicals, zoals jeneverbes en citrusvruchten gecombineerd met
komkommer en kamille. Ideaal met je favoriete tonic!
Geen 18, geen alcohol.
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FEBRUARI - € 1,00

FEBRUARI ACTIE

'De onverwachte keuze!'
Monkey Balls 0,7 liter
Art.nr. 115006 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 9,84 • Voor Netto € 9,49

Jachtbitter 1 liter
Art.nr. 115134 • Doosinhoud: 6 flessen
Van € 10,35 • Voor Netto € 9,85

Estaro Rum Bruin en Wit 0,7 liter
Doosinhoud: 6 flessen
Estaro Rum Bruin • Art.nr. 112024
Estaro Rum Wit • Art.nr. 112023
Van € 7,79 • Voor Netto € 7,29

ACTIEKORTING - € 0,35

ACTIEKORTING - € 0,50

ACTIEKORTING - € 0,50

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

De prijzen wijzigen per 9-3-2020!

MEANTIME
12x33cl
CHOCOLATE PORTER art.nr 204470
LONDON INDIAN PALE ALE

art.nr 204467

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE - € 1,50
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ONZE MERKEN

FEBRUARI
• WHISKY VAN DE MAAND: Paddy Old Irish Whiskey
• WIJN VAN DE MAAND: Tantehue Cabernet Sauvignon
• SPIRIT VAN DE MAAND: Edinburgh Gin Rhubarb Ginger Liqueur
• RUM VAN DE MAAND: Transcontinental Rum Australia 2015

MAART
• WHISKY VAN DE MAAND: Glengoyne 10YO Single Malt Whisky
• WIJN VAN DE MAAND: Phebus Malbec
• SPIRIT VAN DE MAAND: Opal Nera Zwarte Sambuca
• RUM VAN DE MAAND: Transcontinental Rum Venezuela 2006
• NADER BEKEKEN
• VELE AANBIEDINGEN
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SINGLE MALT ORIGINAL
0,70 liter art.nr 109634
- € 2,50

SINGLE MALT PINOT NOIR
0,70 liter art.nr 109645
- € 3,00
SLIGHTLY PEATED
0,70 liter art.nr 109647
- € 3,00
SINGLE MALT PEATED TASMANIA
0,70 liter art.nr 109648
- € 3,50
15YO SINGLE MALT
0,70 liter art.nr 107874
- € 5,00
doosinhoud: 6 flessen per soort

NEW ZEALAND

OAMARUVIAN CASK STRENGTH DOUBLE WOOD
0,70 liter art.nr 108407
- € 3,00
WHISKY COLLECTION DOUBLE WOOD 16YO
0,50 liter art.nr 109093
- € 3,00
WHISKY COLLECTION HIGH WHEELER 21YO
0,35 liter art.nr 109094
- € 2,00
doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTINGEN
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CASK STRENGTH BATCH#4

12 YO

Neus: Vers kaneelbrood met suikerglazuur. Zoet
eiken en een vleugje munt.
Smaak: Mondvullend zijdezacht, banaan, moutkoekjes, klassieke diepte van de sherrybarrel.
Finish: Lang en in balans, gemalen specerijen,
gedroogd fruit en een zacht Schots palet.
0,70 liter art.nr 109678
- € 3,00

Neus: Rode bessen, rozijnen, walnoten, hints van peacannoten,
delicaat citrus en eiken, romige vanille, koekjesdeeg.
Smaak: Krachtig vol van smaak, fantastisch afgerond met sherryeiken, kruiden en gedroogde vruchten. Na een tijdje komen lichtere
fruitsmaken naar boven; abrikoos, sinaasappel en crème brulée.
Finish: Vol, koekjesachtig en moutig, toast en marmelade met daar
doorheen een aangename fruitigheid.
0,70 liter art.nr 108292
- € 3,00
doosinhoud: 6 flessen per soort

15YO

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. Sherry!
Afdronk: Een dankbare lange reis met warme
moutkoekjes, roomsherry en vanille.
0,70 liter art.nr 108293
- € 3,50

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTING

GLEN SCOTIA
DOUBLE CASK SINGLE MALT CAMPBELTOWN
0,70 liter art.nr 108980
- € 3,00
15YO SINGLE MALT CAMPBELTOWN
0,70 liter art.nr 108982
- € 3,50
18YO SINGLE MALT CAMPBELTOWN
0,70 liter art.nr 109436
- € 5,00
VICTORIANA
0,70 liter art.nr 108908
- € 4,00
doosinhoud: 6 flessen per soort
25YO SINGLE MALT CAMPBELTOWN
0,70 liter art.nr 108528
- € 10,00
doosinhoud: 3 flessen

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTING
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40%
BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN € 0,20 KORTING
0,70 liter art.nr 110320
doosinhoud: 12 flessen
BIJ AFNAME VAN 24 FLESSEN € 0,30 KORTING
1,00 liter art.nr 110321
doosinhoud: 12 flessen
0,20 liter art.nr 110318
doosinhoud: 48 flessen
0,35 liter art.nr 110319
doosinhoud: 24 flessen
1,50 liter art.nr 110322
doosinhoud: 6 magnums

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTING

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

FILLIERS JONGE
AMBACHTELIJKE
GRAANJENEVER

1,00 liter art.nr 108542
- € 0,25
standaard bij afname vanaf 24 flessen
- € 0,50
doosinhoud: 12 flessen

1,00 liter art.nr 100802

- € 0,30

standaard bij afname vanaf 24 flessen

- € 1,00

doosinhoud: 12 flessent
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE - €0,30

www.lochlomondgroup.com

Geen 18, geen alcohol.
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DE KLASSIEKER VAN
DE CARNAVALFANAAT

KLEINER FEIGLING ORIGINAL

Mini 0,02 liter
Glazen flesje art.nr 113629
Per doos (30 mini’s): - € 1,50
Petflesje art.nr 113620
Per doos (30 mini’s): - € 3,00

AMERICAN POPCORN

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

BUBBLE GUM

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

KLEINER FEIGLING ORIGINAL

0,50 liter art.nr 113630 - € 0,59

BUBBLE GUM

0,50 liter art.nr 113634 - € 0,59
doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI ACTIE
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CARNAVALSKRAKERS
FIREBALL
CINNAMON WHISKY

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

DUTCH DYNAMITE + MINI

0,70 liter art.nr 113188
- € 0,20
doosinhoud: 6 flessen

SEAMAN’S SHOT + MINI

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

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

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

0,70 liter art.nr 113500
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen

EDINBURGH GIN & TONIC BLIK

12x25cl art.nr 199904 - € 1,25

WKD 4,0% BLUE

WKD 4,0% BERRY

6x0,70 liter art.nr 740912
- € 1,23

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI ACTIE
21

LONDON DRY GIN
0,70 liter art.nr 111116
- € 1,25

OLD TOM GIN
0,70 liter art.nr 111117
- € 1,30

ROYAL DOCK GIN
0,70 liter art.nr 111123
- € 1,60

SLOE GIN
0,70 liter art.nr 111121
- € 1,25

GENTLY CASK RESTED GIN
0,70 liter art.nr 111119
- € 1,50

GIFTPACK (OLD TOM/LONDON DRY/SLOE)
3x20cl art.nr 111141
- € 3,00
doosinhoud: 6 setjes

GIN LIQUEUR LIMITED EDITION
0,70 liter art.nr 111142 - € 3,00
Hayman's Gin komt met een limited edition, namelijk de True English Gin Liqueur. Deze
gin is gedistilleerd in een single batch en maar beschikbaar in gelimiteerde volumes.
Verfrissend soepel, ontzettend veelzijdig met heldere jeneverbes aroma's in combinatie
met een uitbarsting van smaakvolle citrusvruchten in de mond. De klassiek gebalanceerde
botanicals creëren een verassend en tegelijkertijd traditioneel gin karakter. Een hint van
natuurlijke suikers roept de zoetigheid op welke geassocieerd wordt met likeur. Heerlijk om
puur of met ijs te drinken, of in de mix in een eigentijdse cocktail.
SPICED SLOE GIN LIMITED EDITION
Speciaal om de koude wintermaanden door te komen, heeft Hayman's deze feestelijke True
English Spiced Sloe Gin gemaakt. Botanicals als gember, kaneel, nootmuskaat en cassia zijn
toegevoegd om het warme gevoel van de kerst naar boven te brengen en de komst van de
feestelijke tijden in te luiden.
Proefnotities:
Als basis een klassieke True English Sloe Gin met lagen van verwarmende en feestelijke
botanicals.
Signature Serve:
Door het lage alcoholpecentage van 26,4%, is deze gin heerlijk om puur te drinken.
0,70 liter art.nr 111144 - € 4,00
doosinhoud: 6 flessen per 0,70 liter soort
22

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTINGEN

OLD BALLANTRUAN
Old Ballantruan wordt gestookt in de
prestigieuze Speyside Glenlivet whisky regio
uit "heavily peated barley" en heeft een
uniek zoet rokerig karakter. Old Ballantruan
is een rariteit, want de Speyside Glenlivet
regio brengt slechts enkele "peated" whisky's
voort. Old Ballantruan dankt zijn naam aan
de gelijknamige bron waaruit het water wordt
geput voor de bereiding van deze malt.
THE PEATED MALT
0,70 liter art.nr 109875
- € 1,50
10YO PEATED MALT
0,70 liter art.nr 109852
- € 3,00
15YO PEATED MALT
0,70 liter art.nr 109849
- € 3,50

Geen 18, geen alcohol.

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE KORTINGEN

OLD PARTICULAR 0,5 LTR.
De Old Particular serie van Douglas Laing is een zeer unieke serie van individuele, hand-geselecteerde, gerijpte Single Cask Single Malts
en Single Grains afkomstig uit heel Schotland. Elke individuele fles is gebotteld zoals de distilleerder het bedoeld heeft: op hoge sterkte,
zonder kleuring en non-chill filtered. Al deze eigenschappen maakt het dat het vat zijn natuurlijke oliën, vetten en enzymen behoudt,
waardoor het robuuste en unieke karakter van de whisky intact blijft. Het resultaat? Alsof je een dram rechtstreeks uit het vat drinkt tussen
de heilige muren van het warehouse van de distilleerderij…
ABERLOUR 10YO
0,50 liter art.nr 107945 - € 3,00

GLENROTHES 14YO
0,50 liter art.nr 107944 - € 5,00

CAOL ILA 8YO
0,50 liter art.nr 107947 - € 3,00

LEDAIG 17YO
0,50 liter art.nr 107948 - € 5,00

DEANSTON 9YO
0,50 liter art.nr 107949 - € 3,00

AUCHENTOSHAN 21YO
0,50 liter art.nr 107946 - € 5,00
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

LIMITED EDITIONS OP=OP
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ST.HUBERTUS
TROPFEN
KRAUTERLIKOR
St.Hubertus-Tropfen Kräuterlikör is een gedistilleerde
drank vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen en
is gemaakt van kruiden door middel van maceratie en
het toevoegen van suiker, alcohol en water.
Smaak:
Zoet, kruidig, aromatisch en licht pittig.
kleur:
Helder, bruin tot donkerbruin.
3x2cl art.nr 199178
- € 0,08
doosinhoud: 24 sets
12x2cl art.nr 199179
- € 0,33
doosinhoud: 8 stuks
0,50 liter art.nr 115069
- € 0,47
doosinhoud: 6 flessen
0,10 liter art.nr 115070
- € 0,12
doosinhoud: 12 zakflacons

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

WHISKY VAN DE MAAND
PADDY OLD
IRISH WHISKEY

GLENGOYNE 10YO
SINGLE MALT WHISKY

Kleur: Licht graan.
Neus: Fris en levendig, aromatisch - een
complex samenspel van nootachtige
moutigheid, bosgeuren en kruiden, met hints
van honing en vanille.
Smaak: Mild, zacht, een kenmerkende
zachte moutigheid, een vleugje zoete olie,
kruidigheid - en op de achtergrond tonen
van honing, vanille, gebrand hout.
Finish: Een langzaam afnemende zoetigheid,
licht moutachtig en milde aangenaam
aanhoudende houtachtige tonen.

De Glengoyne 10 years Single
Malt is zoet in de neus, met
aroma’s van toffee en popcorn
en heeft de smaak van groene
appels, specerijen, mokka en
met een hint van zoete drop
en noten. De afdronk is zoet en
moutig. De perfecte klassieker
voor een ontmoeting met de
Glengoyne range.

1,00 liter art.nr 109210

doosinhoud: 6 flessen

doosinhoud: 6 flessen

www.glengoyne.com

0,70 liter art.nr 109061

www.paddy.ie
Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI - € 1,30
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MAART - € 2,15

SPIRIT VAN DE MAAND

EDINBURGH
GIN RHUBARB
GINGER
LIQUEUR
Edinburgh Rhubarb and Ginger liqueur
is een mooie creatie van de makers van
Edinburgh Gin. De gin heeft een opvallend
licht roze kleur en de onmiskenbare smaak
van rabarber en gember. De smaak is vol
en heeft een goede balans tussen de
pittige gember en de zure rabarber. Een
echte aanrader voor de gin liefhebber.

OPAL NERA
ZWARTE
SAMBUCA
Zacht en elegant, met de heerlijke
smaak van vlierbessen en hints van
anijs en citroen. Serveer Opal Nera
puur of over ijs.
0,70 liter art.nr 117364
doosinhoud: 6 flessen
www.opalnera.com

0,50 liter art.nr 117448
doosinhoud: 6 flessen
www.edinburghgin.com

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI - € 0,75

MAART - € 0,80

RUM VAN DE MAAND

TRANSCONTINENTAL TRANSCONTINENTAL
RUM AUSTRALIA 2015 RUM VENEZUELA 2006
Een nieuwe bestemming voor de Transcontinental Rum Line
collectie: Australië. Deze Australische pure single rum is
gedistilleerd in pot stills
van gefermenteerde
molasse. Geproduceerd in
de Beenleigh Distilleerderij,
wordt deze exotische rum
twee jaar in Australië gerijpt,
waarna hij vervolgens nog
twee jaar in Europa heeft
gerijpt. Een kruidige rum met
tonen van exotisch fruit.
0,70 liter art.nr 112498

De Transcontinental Rum Line Venezuela 2006 is een 12 jaar
oude rum, gedistilleerd in 2006 in een column still.
Na 11 jaar gerijpt te hebben
in Venezuela, heeft deze rum
zijn laatste jaar in Europa
gerijpt. Deze limited edition
is zeer fruitig en kruidig.
0,70 liter art.nr 112499
doosinhoud: 6 flessen
www.whisky.fr

doosinhoud: 6 flessen
Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI - € 2,00

MAART - € 4,00
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NADER BEKEKEN
IMPORT MERKEN
VAN DE MONNIK
DRANKEN STAAN
CENTRAAL
TIJDENS PLUIJM’S
EETBARE WERELD!
In samenwerking met René Pluijm zullen
een aantal bekende producten van
De Monnik Dranken de aankomende
periode op SBS6 de revue passeren
tijdens uitzendingen van Pluijm’s Eetbare
Wereld. Tijdens de opnamebezoeken
aan de verschillende wijnbedrijven en
distilleerderijen heeft René Pluijm kennis
gemaakt met het erfgoed, de smaak en
kwaliteit van deze mooie merken.
René staat bekend als een reislustige vakidioot, die altijd op jacht is naar authentieke en onbekende culinaire schatten. Hij is gek op
het onontdekte, verafschuwt routine en krijgt er nooit genoeg van kennis en energie op te snuiven. Hij is overtuigd van de kracht van
eenvoud: doe zo min mogelijk met een zo hoogwaardig mogelijk product. Hij brengt zijn kennis met plezier en wil mensen blij maken.
Pluijm is een voorvechter van kwaliteit en echte smaken en dat is onlosmakelijk verbonden met zijn liefde voor voedsel en natuur.
Het enthousiasme van René en zijn overtuiging voor kwalitatief mooie producten heeft deze unieke samenwerking met De Monnik
Dranken dan ook tot stand gebracht.

MONTECILLO CRIANZA RIOJA
De wijn is een blend van tempranillo, garnacha en graciano en heeft
voor minimaal 12 maanden een vatlagering ondergaan in Amerikaanse
eikenhouten vaten. Het resultaat is een kersenrode wijn met in de
smaak rijp fruit, kersen, en geïntegreerde houttonen. De soepele
tannines ondersteunen de mooie fruittonen.
0,75 liter art.nr 780732 - € 0,40
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 9 februari van 16.30 – 17.30 uur

GLENGOYNE 12YO SINGLE MALT WHISKY
Neus: Zeer moutig met veel karamel-zoetheid. Gezoet citroensap en gele
appels, honing en hints van hazelnoten en vanille.
Smaak: Zoet en moutachtig met een romig en licht botergevoel in de
mond. Toffee en een lichte speculaas-kruidigheid. Hints van vanillecake.
Enkele lichtfruitige tonen van appel en meloen, hooi en amandelspijs.
Afdronk: Gemiddeld lang, eenvoudig en zoetig.
0,70 liter art.nr 109062 - € 2,25
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 16 februari van 16.30 – 17.30 uur
26

CHÂTEAU LORGERIL CABARDÈS
De wijn heeft een rood-paarse kleur die bijna zwart is als hij jong is.
Opvallend zijn de pure aroma’s van rood en zwart fruit (kersen, zwarte
bessen, bramen). De rijpe tannine verleent de wijn een ruggengraat die
structuur biedt aan het fraaie intense donkere fruit. De wijn kan jong
worden gedronken, maar kan zeker ook 3 tot 4 jaar ouderen.
0,75 liter art.nr 785453 - € 0,45
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 23 februari van 16.30 – 17.30 uur
FILLIERS BARREL AGED GENEVER 12YO
Deze 12 jaar oude jenever is een waar meesterwerk; hierin bereikt de lange
traditie van Filliers om jenever op vaten te laten rijpen zijn hoogtepunt. Een
zachte en evenwichtige jenever, ideaal om puur te drinken of om in cocktails
te verwerken. Zacht, kruidig met een vleugje vanille en wafels. Verder een
zweem van kaneel en speculaas.
0,70 liter art.nr 100810 - € 3,00
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 1 maart van 16.30 – 17.30 uur
BIG PEAT ISLAY MALT WHISKY
Neus: Begint zout en fris, ontwikkelt zich naar op turf gedroogde zoete mout.
Smaak: As, zoete teer, strand en rokende schoorstenen.
Afdronk: Lang en aanhoudend, de smaak van zoute drop,
rook, as van kampvuur.
0,70 liter art.nr 108726 - € 3,50
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 8 maart van 16.30 – 17.30 uur
EL DORADO RUM 12YO
Neus: Sappige tropische vruchten en kruiden met tonen van honing
en bruine suiker.
Smaak: Rond, zacht, vol body met rijke smaken van fruit en kruiden.
Finish: Heerlijk lang, elegant en droog.
0,70 liter art.nr 112353 - € 1,25
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 15 maart van 16.30 – 17.30 uur
NORDES ATLANTIC GALICIAN GIN
Nordes gin laat zich omschrijven als extreem aromatisch. Een intense
gin met kenmerken van balsamico, eucalyptus, laurierblad, mint en
duidelijke tonen van wit fruit. Het is een gin die zich niet makkelijk laat
vergelijken met andere gin stijlen.
0,70 liter art.nr 111120 - € 3,00
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 22 maart van 16.30 – 17.30 uur
ALVI’S DRIFT 221 CHENIN BLANC
De wijn heeft een lichte en heldere strogele kleur. In het glas reflecteert
de wijn als een helder kristal. De geur is complex en wordt gedomineerd
door nectarine en perzik aangevuld met mooi geïntegreerde aroma's van
peer, appelbloesem en vanille. De wijn zorgt voor een vol en filmend
mondgevoel, de smaak is elegant en romig met een lange afdronk.
0,75 liter art.nr 789427 - € 0,50
doosinhoud: 6 flessen
Proeven met Pluijm op SBS6 zondag 29 maart van 16.30 – 17.30 uur
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ANDELUNA RAICES
Andeluna behoort tot de echte top van wijnhuizen in
Mendoza. Met trots presenteren we daarom nu ook een
tweetal heel betaalbare wijnen: Raices, dat staat voor
“wortels”, omdat deze wijnen diep zijn geworteld in de
kwaliteitsfilosofie van Andeluna.
De Raices Chardonnay geurt intens naar groene appel en
ananas. 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. Beide verrukkelijke wijnen met een pure
fruitexpressie. Nu met 10% introductiekorting.
0,75 liter
CHARDONNAY
MALBEC

art.nr 780802
art.nr 780801

doosinhoud: 6 flessen per soort
Nieuw in ons assortiment!

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE - 10%
De familie Carrau is al in 1752 begonnen met wijn maken in
Spanje. In 1930 verhuisden zij naar Uruguay waar de kunst van het
wijn maken werd voortgezet. In de omgeving van de hoofdstad
Montevideo werden druiven aangeplant in de "Las Violetas"
regio. Nog steeds zijn hier enkele van de oudste tannat stokken
van het land te vinden. Dit gebied bevindt zich op exact dezelfde
breedtegraad als de bekende wijngebieden van Chili en Zuid Afrika.
De unieke bodemsoort, een rode zanderige bodem, zorgt voor een
lagere opbrengst en druiven met een intens karakter.

SAUVIGNON BLANC
0,75 liter art.nr 780789

CABERNET DE RESERVA
0,75 liter art.nr 780774

TANNAT
0,75 liter art.nr 780771

CHARDONNAY RESERVA
0,75 liter art.nr 780721

TANNAT RESERVA
0,75 liter art.nr 780717

PETIT VERDOT
0,75 liter art.nr 780718
doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1
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De wijnen van Domaine Brunely zijn puur, met een grote
nadruk op “doordrinkbaarheid” en ze hebben echt
persoonlijkheid. De witte Côtes du Rhône werd zelfs door
Perswijn verkozen tot één van de beste wijnen van 2019.
Voor wie nog eens voordelig wil inslaan: dit is uw kans.
VENTOUX ROUGE

0,75 liter art.nr 785050

COTES DU RHONE BLANC

0,75 liter art.nr 785044

COTES DU RHONE ROUGE

0,75 liter art.nr 785045

COTES DU RHONE VILLAGES MASSIF
D’UCHAUX

0,75 liter art.nr 785052

VACQUEYRAS ROUGE

0,75 liter art.nr 785055

0,75 liter art.nr 785054

0,75 liter art.nr 785053

GIGONDAS

CHATEAUNEUF DU PAPE

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

MAART 11+1
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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
Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI 11+1

PELLEGRINO CENT’ARE

LORGERIL LES TERRASSES

De familie Carlo Pellegrino maakt al
wijn sinds 1880. Deze Siciliaanse wijnen
hebben door de invloed van de zee en de
warmte een heel eigen karakter, gemaakt
van typisch Siciliaanse druiven zoals de
nero d'avola en de grillo. En vooral zeer
kwalitatief.

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 veel veranderd, maar de wijnen die ze
maken zijn al eeuwen beroemd. Door hun lange geschiedenis
in de streek, kennen ze de terroirs als geen ander en creëren de
mooiste frisse en elegante wijnen.

0,75 liter
GRILLO
NERO D'AVOLA

0,75 liter
VIOGNIER
SAUVIGNON BLANC
CHARDONNAY
ROSÉ
CABERNET SAUVIGNON
MERLOT

art.nr 785128
art.nr 785129

doosinhoud: 6 flessen per soort

art.nr 785591
art.nr 785445
art.nr 785446
art.nr 785449
art.nr 785448
art.nr 785447

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI 11+1
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TENUTA CERULLI
SPINOZZI
Verjaag de winter met deze authentieke
Montepulciano d´Abruzzo. Het wijngoed Cerulli
Spinozzi ligt te midden van het wild-romantische
berglandschap van de Abruzzen. Het gebied staat
bekend als de heuvels van Teramo, een viertal
valleien die vanaf de flanken van de Gran Sasso
afdalen naar de Adriatische zee en tezamen de DOC
Montepulciano d’Abruzzo vormen.
Het wijngoed is eigendom van de broers Francesco
en Vincenzo Cerulli Irelli. De dagelijkse leiding is
in handen van Vicenzo’s zoon Enrico, die met veel
inzet en enthousiasme een enorm en kostbaar
hervormingsprogramma op het wijngoed doorvoert,
gericht op nog betere kwaliteit van de wijnen.
CERULLI SPINOZZI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
0,75 liter art.nr 770362
doosinhoud: 6 flessen
Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

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 als hij het
openstelt voor publiek. U bent er altijd van harte welkom.

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

0,75 liter
BERGERAC BLANC MOELLEUX
BERGERAC BLANC SEC
BERGERAC ROUGE

art.nr 785460
art.nr 785463
art.nr 785462

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

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1
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DOMAINE LANDRAT GUYOLLOT
POUILLY FUMÉ LA RAMBARDE
De druiven komen van 3 verschillende terroirs: leisteen, vuursteen
en mergel. De expressieve Sauvignon Blanc geur en de smaak met
vooral citrusfruit samen met het vuursteentje, zo typisch voor
Pouilly Fumé komt duidelijk naar voren.
0,75 liter art.nr 789182
- € 1,00
doosinhoud: 6 flessen

DENIS MEUNIER
VOUVRAY SEC EXPRESSION DE SILEX
Denis Meunier is één van de meest veelbelovende wijnmakers van
Vouvray. 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
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

MAART ACTIE

COMTESSE THIBIER
0,75 liter
MERLOT art.nr 785073
Deze Merlot heeft een mooie rode kleur, met purperen
reflecties. De geur van de wijn is erg aromatisch, rijk en
complex, duidelijke aroma's van fruit zoals kersen en cassis.
De wijn heeft een ronde afdronk met zachte tannines.
CHARDONNAY art.nr 785072
Een witgouden Chardonnay, geurend naar witte bloesem,
tonen van perzik en een vleugje amandelen. In de mond is de
wijn fris en vol van smaak. Fruitige tonen van perzik, abrikoos
en citrusfruit worden opgevolgd door een lange afdronk.
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1
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DOMAINE DE MAUPERTHUIS
Marie-Noëlle & Laurent Ternynck maken al 20 jaar imponerende wijnen op hun 2
domaines dichtbij Chablis. Ze maken zowel witte als rode wijnen maken, iets wat
je zelden ziet aan de noordgrens van de Bourgogne. 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
SAINT BRIS SAUVIGNON
0,75 liter art.nr 785577
IRANCY
0,75 liter art.nr 785587
CHABLIS CUVÉE AMPHORE
0,75 liter art.nr 785592
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

DOPFF 'AU MOULIN'
Het aspergeseizoen staat al weer voor de deur en dus is het weer
tijd voor Elzasser wijnen, met de Pinot Blanc voorop. Maar het is
dan wel zaak te kiezen voor hoogwaardige, echt droge Elzasser
wijnen, zoals die van het beroemde wijnhuis Dopff ‘au Moulin’. De
familie Dopff is al eeuwen verbonden met het prachtige Elzasser
stadje Riquewihr en haar wijnen. Nog altijd is Dopff ‘au Moulin’ voor
100% een familiebedrijf; de dagelijkse leiding ligt tegenwoordig in
handen van Etienne-Arnaud Dopff, alweer de 13e generatie van de
Dopff´s.
PINOT BLANC
0,75 liter art.nr 785091
RIESLING
0,75 liter art.nr 785081
PINOT GRIS
0,75 liter art.nr 785196
GEWURZTRAMINER
0,75 liter art.nr 785131
Geen 18, geen alcohol.

doosinhoud: 6 flessen per soort
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BIJ AFNAME VANACTIE
24 FLESSEN
ASSORTI - € 0,40
11+1

DUFFOUR PÈRE & FILS
De familie Duffour verbouwt al druiven sinds 1955 maar deze werden voornamelijk gebruikt om
Armagnac van te maken. De vader van Nicolas, de 3e generatie, begon in 1983 zelf wijn te maken met
respect voor het terroir, gebruik makend van lokale druiven zoals de colombard en de tannat.
COTES DE GASCOGNE BLANC
Deze wijn is een blend van de colombard, ugni blanc en de gros manseng. Tezamen zorgen ze voor
een lekker ongecompliceerde, witte wijn met een karakter van tropisch fruit, vers geplukte bloemen en
citrus.
0,75 liter art.nr 789420
1,50 liter art.nr 789454
COTES DE GASCOGNE ROUGE
De rode Duffour is een blend van cabernet sauvignon,
merlot en tannat. Het is vooral de combinatie van deze
druiven die ervoor zorgt dat deze wijn fruitig is en
tegelijkertijd een licht kruidig karakter heeft.
0,75 liter art.nr 789423
1,50 liter art.nr 789455
COTES DE GASCOGNE ROSÉ
Deze lichtroze rosé, gemaakt van merlot druiven, is
zeer toegankelijk. In de neus heerlijke aroma’s van vers
rood fruit. In de mond elegante smaken van aardbeien,
frambozen en frisse nuances van citrusfruit.
0,75 liter art.nr 789439
Geen 18, geen alcohol.

doosinhoud: 6 flessen per soort

ACTIE 11+1

Op de plaats waar zich nu Viña Los Vascos bevindt (bij Peralillo, in de Colchagua vallei in Midden-Chili),
staan al meer dan 250 jaar wijnstokken aangeplant. Sinds 1988 maakt Los Vascos deel uit van de Domaines
Barons de Rothschild (Lafite). 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.

SAUVIGNON BLANC
0,75 liter art.nr 789173

GRANDE RESÉRVE
0,75 liter art.nr 789323

CHARDONNAY
0,75 liter art.nr 789172

CARMÉNÈRE GRANDE RESÉRVE
0,75 liter art.nr 785201

CABERNET SAUVIGNON
0,75 liter art.nr 789171

LE DIX DE LOS VASCOS
0,75 liter art.nr 785203
doosinhoud: 6 flessen per soort
Geen 18, geen alcohol.

MAART 11+1
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BODEGAS MONTECILLO
Bodegas Montecillo bestaat al sinds 1874 en is daarmee één van de oudste
Spaanse wijnbedrijven. De wijn kan worden omschreven als een schoolvoorbeeld
van de klassieke Rioja stijl. De letterlijke vertaling van Montecillo is “kleine
heuvel”, een eerbetoon aan de eerste wijngaarden van Montecillo, gelegen op
een kleine zonnige heuvel in Rioja Alta.
CRIANZA
0,75 liter art.nr 780732
- 0,40
RESERVA
0,75 liter art.nr 780733
11+1
GRAN RESERVA
0,75 liter art.nr 780734
11+1
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE KORTINGEN

SANTANA TINTO
TEMPRANILLO
Bodegas Victorianas is gevestigd in de gebouwen
waar Bodegas Faustino oorspronkelijk, tot aan het
midden van de jaren ‘60, zijn thuis had, in het hart
van Oyon. Men legt zich hier toe op het maken van
goede, betaalbare wijnen voor alledag, onder het
wakend oog van de wijnmakers van Faustino.
Santana is fraai robijnrood van kleur en geurt
uitnodigend naar zoet rood fruit, jam, groene
paprika en specerijen. De wijn smaakt stevig
en harmonieus met fijne combinatie van fruit,
tannine en houtimpressies en het is ronduit
ongelooflijk dat zo´n goede wijn voor zo´n lage
prijs aangeboden kan worden.
0,75 liter art.nr 785245
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

BIJ AFNAME VAN
24 FLESSEN11+1
ASSORTI - € 0,40
FEBRUARI
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VEELZIJDIG
VALPOLICELLA
Van alle wijnen uit het gebied rond Verona geniet de Valpolicella
waarschijnlijk de grootste reputatie. Rood, op basis van vooral de
corvina-druif, komen ze in allerlei stijlen voor. Sartori di Verona is één
van de belangrijkste wijnhuizen van de streek en een ware specialist; en
L’Appassione is een buitengewoon aantrekkelijke én betaalbare wijn die
direct aansluit bij de grote vraag naar Ripasso-wijnen.
SARTORI VALPOLICELLA
0,75 liter art.nr 770371
SARTORI VALPOLICELLA CLASSICO
0,75 liter art.nr 770356
SARTORI VALPOLICELLA MONTEGRADELLA
0,75 liter art.nr 770357
SARTORI L'APPASSIONE
0,75 liter art.nr 770383
Geen 18, geen alcohol.

doosinhoud: 6 flessen per soort

MAART 11+1

VENTISQUERO
CLÁSICO
Viña Ventisquero is het geesteskind van Don Gonzalo
Vial, een selfmade man, wiens succesverhaal in 1955
begon op de boerderij van zijn familie, in het landelijk
gebied rond Rancagua. Zijn passie voor de wijnstok en
zijn 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
CHARDONNAY
MERLOT
ROSÉ
SAUVIGNON BLANC
SYRAH

art.nr 780670
art.nr 780659
art.nr 780669
art.nr 780665
art.nr 780671

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1
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VITICCIO
In het hart van de Toscane, op de glooiende heuvels van het dorpje Greve in Chianti, ligt het
prachtige wijngoed Viticcio. 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

CHIANTI CLASSICO
0,75 liter art.nr 785500

TOSCANA ROSSO
0,75 liter art.nr 785496

CHIANTI CLASSICO RISERVA
0,75 liter art.nr 785501

PICCHE VERMENTINO TOSCANA
0,75 liter art.nr 785499

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

FERRAIO TOSCANA ROSSO
0,75 liter art.nr 785498

MORELLINO DI SCANSANO
0,75 liter art.nr 785503
BOLGHERI
0,75 liter art.nr 785504
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

ACTIE 11+1

CHÂTEAU D'AVRILLÉ
ROSÉ D'ANJOU
0,75 liter art.nr 789178
CREMANT DE LOIRE
0,75 liter art.nr 769025
CHARDONNAY IGP
0,75 liter art.nr 789177
doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI 11+1
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SPIRIT
VANDE
DEMAAND
MAAND
WIJN VAN

TANTEHUE
CABERNET
SAUVIGNON
Een wijn met een intens rode kleur en
aroma’s van kers en rijpe pruimen.
0,75 liter art.nr 780737
doosinhoud: 6 flessen

PHEBUS
MALBEC
De robijnrode wijn heeft een mooie
paarse weerschijn. De neus van deze
malbec heeft veel donker fruit waarbij
je ook zoethout kunt herkennen. De
smaak is vol en explosief waarbij
kruidigheid en donker fruit zeer
herkenbaar zijn.
0,75 liter art.nr 785057
doosinhoud: 6 flessen

Geen 18, geen alcohol.

FEBRUARI
FEBRUARI
- €11+1
0,74

MAART
MAART
- € 4,00
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. De wijnen
die hij maakt komen allemaal 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 de korte tijd vanaf 2010 al veel
internationale aanbevelingen hebben gekregen.
0,75 liter
VIOGNIER
CHARDONNAY
CHENIN BLANC
SHIRAZ
PINOTAGE
CABERNET SAUVIGNON

art.nr 789401
art.nr 789402
art.nr 789400
art.nr 789404
art.nr 789405
art.nr 789403

doosinhoud: 6 flessen per soort

Geen 18, geen alcohol.

MEI- €
11+1
ACTIE
0,35
39

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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40-JARIG JUBILEUM HANS OLDE MONNIKHOF

Onze directeur Hans Olde Monnikhof is vrijdag 29 november
jl. in het zonnetje gezet omdat hij op 3 december 2019 40 jaar
werkzaam was bij De Monnik Dranken. Dit jubileum is gevierd bij
onze horeca relatie De Wethouder te Denekamp.
Hans en zijn vriendin Mardie werden rond 20.00 uur vanuit hun
huis in Ootmarsum opgehaald met een fraaie Hummer. Ze zijn via
Oldenzaal gereden om zoon Luuk en vriendin Maaike op te halen.
Om 20.30 uur kwamen ze aan bij de feestlocatie, alwaar ze werden
opgewacht door alle aanwezige genodigden. Dochter Sterre en
partner Vincent, waren samen met hun pasgeboren dochter Sia
José hier reeds aanwezig.
Op 24 jarige leeftijd d.d. 3 december 1979 kwam Hans in dienst bij
De Monnik Dranken. In 1986 heeft hij de aandelen overgenomen
van zijn vader Henk (2e generatie) waarop hij nog een jaar
samen de directie heeft gevormd met Jan, de broer van Henk,
om vervolgens het bedrijf verder te leiden. In de jaren daarna
werd het bedrijf van een lokale onderneming uitgebouwd tot een
toonaangevende speler op de Nederlandse drankenmarkt. Hans
heeft hier in de afgelopen 40 jaar een doorslaggevende rol in
gespeeld als directeur en als cultuurbewaker van het bedrijf.

Het was een zeer gezellige en geslaagde feestavond, met mooie
drankjes en een lekker Braziliaans buffet. Namens directie en MT
werd Hans toegesproken door commercieel directeur- en zoon Luuk
Olde Monnikhof en namens onze personeelsvereniging door Rick
Breukers.

Aan Hans is een mooie visual overhandigd met daarop “40 jaar
Impact” en vele andere memorabele momenten afgebeeld. Tevens
werden er bloemen overhandigd aan Mardie.
Naast de beide toespraken waren er diverse felicitatie filmpjes
ingezonden door vele buitenlandse leveranciers. Aan het einde van
de avond was er nog een compilatie van diverse beelden gemaakt
door het personeel, waarin Hans op een ludieke manier werd
weergegeven.
Tevens heeft De Monnik Dranken in samenwerking met Douglas
Laing speciaal voor deze gelegenheid een limited edition
gelanceerd.
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XTRA OLD
PARTICULAR
BLAIR ATHOL
24 YO FLAVOUR
BOMB
De whisky is afkomstig van de Blair Athol
Distillery en heeft 24 jaar lang gerijpt op de
beste sherry vaten. Deze vatrijping geeft de
whisky rijke smaken van specerijen, donker
fruit en citrus. Precies zoals de liefhebbers
voor sherry rijke whisky’s graag zien (en
proeven).
0,70 liter art.nr. 107959

Geen 18, geen alcohol.
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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.

GROLSCH
FRISSE
LENTEBOK
4x6x30cl art.nr 203008
emballage: € 3,90

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.

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
www.twitter.com/monnikdranken
www.facebook.com/monnikdranken
www.youtube.com/monnikdranken

Geen 18, geen alcohol.

MAART - € 1,50

