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BROCHURE 2018

€11,95

Voor u ligt onze
geschenkenbrochure 2018 met
daarin een groot aantal
speciaal voor u geselecteerde

€11,95

01 GROLSCH
Grolsch Premium Pilsner Magnum. Giftpack met 1xGrolsch beugel, 1xGrolsch Herfstbok, 1xGrolsch
Gerijpte Herfstbok, 1x Grolsch Weizen IPA, 1x Grolsch Het Kanon.
1,50 liter. 4x30cl/1x45cl

geschenkartikelen van
verschillende merken.

€5,95

DE AANGEBODEN ARTIKELEN ZIJN IN EEN
AANTAL GEVALLEN TIJDELIJK LEVERBAAR.
RESERVEER OF KOOP DAAROM ZO VROEG
MOGELIJK, WANT OP = OP.

02 GRIMBERGEN
Grimbergen Dubbel is een abdijbier met ‘dieprode’ bourgogne kleur, zoet-bitter met veel volheid en
toetsen van karamel. De mengeling van verschillende moutsoorten geeft de typisch donkere kleur
en volle smaak.
0,75 liter

05 LA CHOUFFE
Dit giftpack heeft de uitstraling van een
boomstam voor het echte Chouffe gevoel.

03 CORNET
Sterk blond Belgisch Bier 6 flesjes 33cl + 2 glazen.
8,5% alc
6x33cl + 2 glazen

€16,95

06 BIG CHOUFFE
Ontkurk een grote fles La Chouffe in plaats van
Champagne. Ieder jaar een unieke uitvoering
met afbeelding van een kunstenaar.
1,50 liter

€11,95

4x33cl+glas

€12 ,95

07 LA TRAPPE TRAPPIST
Traditionele houten geschenkkist De kist heeft een robuuste authentieke uitstraling
en is gemaakt van stevig hout. In deze geschenkkist zit één 75cl La Trappe Isid’or en
één 75cl La Trappe Quadrupel.
2x0,75 liter

€16,95

€9.95

€14,95
€13,95

€8,95

€12,95

08 DE LECKERE NEDERLANDS SPECIAALBIER
Vijf De Leckere bieren met glas, een fantastisch cadeau om te geven of te krijgen. Een prachtig,
handzaam pakket met 2 heerlijke bieren en een De Leckere voetglas.

09 TEXELS BIER
genieten van de unieke smaak van Texels
speciaalbieren, verkrijgbaar in diverse
verpakkingen.

5x25cl+glas. 2x25cl+glas.

1,50 liter en div. geschenkverpakkingen

€24,95

€34,95

10 CARLOS I BRANDY
Karakteristieke brandy’s gemaakt met behulp van het unieke Criaderas en Solerasysteem waarin jonge brandy’s worden gemengd met meer volwassen melanges.
Amontillado Brandy, Pedro Ximenez Brandy, Imperial XO Brandy of Brandy de Jerez.
0,70 liter

€34,95

€49,95

€32,95
11 GODET
Ontdek de Godet Antarctica Icy White. 0.50 liter + 6 shotglaasjes + ijstray
Godet Gastronome Fine de Champagne: 0.70 liter + 2 glazen in kistje.
0,50 liter + 6 shotglaasjes. 0,70 liter + 2 glazen.

12 TANQUERAY LONDON DRY GIN
Tanqueray London Dry Gin heeft de perfecte balans
van vier klassieke plantaardige ginproducten:
jeneverbes, koriander, engelwortel en drop.
Uitermate geschikt voor de authentieke Gin & Tonic
maar ook als allerbeste basis voor cocktails.
0,70 liter + glas

€19,95

€59,95

13 NORDÉS ATLANTIC GALICIAN GIN
Nordés Gin is een ode aan de streek Galicië, een handcrafted product
van de streek met een globale uitstraling! Nordés gin ontleent zijn naam
aan de noordoostelijke wind, die de komst van mooi weer voorspelt in
Galicië. De inspiratie voor de karakteristieke witte fles is afkomstig van
het traditioneel handgemaakte Galicische keramiek uit Sargadelos.
0,70 liter + Icebucket

€34,95

14 BOMBAY SAPPHIRE
“Geef een twist aan uw
Bombay Sapphire Gin
& Tonic met 2 gratis
botanicals”

0,70 liter

€24,95

€34,95

€49,95

€34,.95

15 FILLIERS GIN
Pine Blossom of Tangerine.
Unieke gin in geschenkverpakking met glas.

16 COPPERHEAD GIN. HERMIT GIN
Copperhead: Exclusieve box. Premium Citrus zachte Belgische gin. Hermit Gin: Nederlandse Coastal Gin met
een frisse citrus smaak en zilte afdronk gemaakt met Oosterschelderwater.

0,50 liter+ glas

0,50 liter + 2 koperen bekers

17 DISARONNO TRUSSARDI
De bekende Disaronno in 70 cl fles met een ‘jas’ van
Trussardi en 2 mooie design champagne glazen.
0,70 liter + 2 glazen

€19,95

18 DISARONNO TRUSSARDI
Disaronno Trussardi verzamelset, met een
70 cl en 6 mini’s met Trussardi prints.
Giftbox 70cl + 6 mini’s 5cl

€29,95

19 DRUNKEN MEL
Scheef en eigenzinnig. Giftbox inclusief een
fles Drunken Mel (500 ml) en twee Drunken
Mel glaasjes.
0,50 liter + 2 glaasjes

€24,95

20 SCHROBBELÈR
Schrobbelèr heeft twee mooie geschenkverpakkingen: 0,7 liter kruik, een Schrobbelèr
glas én gezellig kaartspel. 0,35 liter kruik,
twee shotglaasjes

21 BAILEYS ORIGINAL
Verpakking met 6 truffels. Een perfecte combinatie
van Ierse room en whiskey. Fluweelzacht, rijke room,
cacao en een hemelse vanillesmaak. Geniet van
Baileys, puur, met ijs of in je favoriete koffie.

€16,95

0,70 liter + 6 truffels

€10,95

23 PINEUT
Met de doe-het-zelf-likeuren van Pineut maak je in een handomdraai je eigen
likeur. De cadeaupakketten (met fles Pineut en jonge jenever) zijn beschikbaar
in 0,50 liter en 0,20 liter. In de smaken Heilig Neutje en Rode Konen.
0,50 liter en 0,20 liter

€22,95

€14,95

€16,95

22 AMARULA
Cadeauset die bij reizigers in de smaak zal vallen.
Amarula met hippe travelmug met easygrip, voor
koffie of thee onderweg.

0,70 liter

€14,95

24 GECKO
Gecko dé Spaanse caramel likeur of sweet rice likeur op basis
van wodka in luxe geschenk-verpakking. Beide smaken zijn
verkrijgbaar in 0,70 liter geschenkverpakking met 2 glazen.
0,70 liter + 2 glazen

€19,95

25 MERRYS WHITE CHOCOLATE
Merry’s witte chocoladelikeur is gemaakt
van Ierse whiskey, witte chocolade en verse
room. Geschenkverpakking met 2 glazen.
0,70 liter + 2 glazen

€17,95

26 CHOUFFE COFFEE
Heerlijke koffielikeur in vrolijke geschenkverpakking met
twee originele Chouffe Coffee glaasjes. Drink het warm
(max 60 graden) met een laagje slagroom of juist ijskoud.
0,70 liter + 2 glazen

€24,95

€18,95
29 SONNEMA BERENBURG
Tijdelijk beschikbaar in een robuuste geschenk-verpakking, inclusief
mooie zakflacon. In de verpakking is tevens een handig receptenboekje
bijgesloten.

1,00 liter + zakflacon

27 HOLLANDS GENOEGEN
Holland Genoegen is een bjusterbaarlik noflik
slokje. Gemaakt op basis van koffie, chocolade
en pepermunt. Nu in mooie complete
nostalgische geschenkverpakking (met
dienblad, 6 tegeltjes (onderzetters), 4 mokken,
een bewaarblik en natuurlijk een 50 cl kruik
Hollands Genoegen).
0,50 liter

€19,95

€19,95
30 SANTOCCI
Pure, traditioneel gemaakte Italiaanse
limoncello. Onweerstaanbaar! Verpakt in
originele Icebag
0,70 liter in Icebag

31 PLOMARI
Het geheime recept van Isidoros en de mooie
anijs uit Lisvori geven de Plomari Ouzo zijn
traditionele smaak en unieke aroma.

32 YENI RAKI
Yeni Raki, de nationale drank in Turkije wordt
gemaakt op basis van rozijnen en druiven met
anijs als toevoeging.

0,70 liter + 2 glazen

0,70 liter + 2 glazen

€18,95

34 EL DORADO RUM
El Dorado geschenkverpakking: 12YO + 2 glazen.
De internationaal bekroonde El Dorado Rums worden in Guyana
geproduceerd. Lokale tradities en vakmanschap worden met moderne
en verfijnde distilleertechnieken gecombineerd.
0,70 liter + 2 glazen

€34,95

€22,95

33 TRANSCONTINENTAL NICARAGUA
Small batch en single cask rum release die
gedeeltelijk in het Caribisch gebied en deels in
Europa gerijpt heeft.
0,70 liter + 2 glazen

€59,95

35 HAMPDEN JAMAICAN RUM
Hampden Estate is één van de oudste suikerplantages
van Jamaica, beroemd geworden in de Jamaicaanse
rumgeschiedenis door zijn volle, intense pot stills rums.
Pure Jamaican Rum en Pure Jamaican Overproof Rum.
0,70 liter

€59,95

€64,95

€24,95

€24,95
€29,95

€5,95
€18,95

36 PRAVDA VODKA
Deze luxe Poolse Vodka wordt al vanaf 1743 gemaakt in het district Bielsko-Biala
in het zuiden van Polen. Het Karpatisch gebergte waar dit district zich bevindt
biedt wereldwijd de beste omstandigheden om vodka te maken: het puurste

bronwater, de mooiste rogge. Weinig vodka’s worden met zoveel liefde en
aandacht gemaakt als Pravda Vodka. Leverbaar in diverse inhoudsmaten en
geschenkverpakkingen.

0.70 liter + 4 mini x 0.05 liter. 0.70 liter + 2 glazen,0.35 liter + 2 glazen. 7 x 0.05 liter flavoured Vodka. Pravda mini + 2 glaasjes in blister.

37 LABEL 5
Tijdelijk is Label 5 70 cl beschikbaar
in een compacte geschenkverpakking,
inclusief twee fraaie tumblers.
0,70 liter + 2 glazen

€18,95

38 DEWAR’S 12 YEARS
Exclusieve geschenkdoos met authentiek water
rechtstreeks uit de ‘Pitilie Burn’, inclusief jigger
om thuis te genieten van de perfect serve”.
0,70 liter + water + jigger

€29,95

39 GLEN TALLOCH PEATED
De vertrouwde Glen Talloch blend is verrijkt met nog
eens 20% extra peated malts. (Vervolgens heeft de
blend nog eens extra gerijpt in peated fusten. Hierdoor
is een zeer mooie rokerige whisky ontstaan, maar met
de karakteristieke Glen Talloch smaak kenmerken)
0,70 liter

€17,95

40 JAMESON ORIGINAL
Dé nummer 1 Ierse whiskey; Jameson Original in een
geschenkverpakking met twee tall glasses cadeau.
0,70 liter + 2 glazen

€23,95

42 JOHNNIE WALKER RED
Een blend van de beste whisky’s in Schotland. Frisse,
zoete en fruitachtige smaken, gecombineerd met een
rokerige afdronk. Perfect in een longdrink op ijs met
cola of ginger ale, voor een extra kruidige mix.
0,70 liter in Tin

41 BUSHMILLS ORIGINAL
Deze geschenkdoos ziet er uit als de distilleerderij in
Bushmills. Inclusief 2 glazen in de vorm van de fles.

€18,95

0,70 liter + 2 glazen

43 JOHNNIE WALKER BLACK
Een blend van meer dan 30 whisky’s. De smaak
kenmerkt zich door rijke vanille, gedroogde
vruchten en rokerigheid. Met ijs, met water of
als een longdrink met ginger ale te drinken.
0,70 liter in Tin

€26,95

€24,95

44 CHIVAS REGAL
The most famous premium scotch
whisky in the world: Chivas Regal 12yo
70cl in luxe geschenkverpakking met
twee luxe tumblers cadeau.
0,70 liter + 2 glazen

€32,95

€99,95

€54,95

45 GLENGOYNE
In 1870 zorgt de bloeiende sherry-industrie voor een constante voorraad
geïmporteerde sherryvaten. Het gebruik van de vaten voor de rijping van de
whisky stijgt enorm in die jaren en de smaak van de whisky wordt volkomen
getransformeerd, het wordt zachter en complexer. Wat begon als een manier om

geld te besparen, is nu de duurste manier om whisky te laten rijpen en is een
essentieel onderdeel van de smaak van Glengoyne. Deze sherry vaten zorgen dan
ook voor de geroemde smaak van de Glengoyne Single Malt. Naast de 0,70 liter
ook leverbaar in tins met 0,20 liter en diverse geschenkverpakkingen.

5x0,20 liter. 3x0,20 liter.

€17,95

€18,95

46 KAVALAN
Kavalan is de nummer één whiskyproducent van Taiwan en de enige
whiskystokerij in familiebezit. Kavalan ontleent zijn naam aan een oude
stam uit de provincie Yilan, in het noordoosten van Taiwan, waar ook de
0,20 liter. 0,70 liter

€34,95

€36,95

distilleerderij zich bevindt. Het zuivere water en de frisse lucht maken dit deel
van het subtropische eiland Taiwan tot de ideale omgeving voor de productie
van whisky. Naast de 0,70 liter ook leverbaar in dozen met 0,20 liter.

47 REMARKABLE REGIONAL MALTS
Een opmerkelijke reis rond de Whisky
regio’s van Schotland.
5x5cl

€27,95

50 GLENGOYNE
Set met 3 verschillende
Glengoyne whisky’s 10/15/18yo.
3x5cl

€22,95

48 GLENCADAM
Set met 3 verschillende
Glencadam whisky’s 10/15/21YO.
3x5cl

€24,95

51 THE WORLD OF WHISK(E)Y
1 x Bourbon, 1 x Canadian, 1 x Irish
en 1 x Scotch Whisky.
4x5cl

€9,95

49 TOMINTOUL   
Set met 3 verschillende
Tomintoul whisky’s 10/16/25YO.
3x5cl

€21,95

52 KAVALAN   
Mooi vormgegeven geschenkverpakking
met 6 verschillende Kavalan whisky’s.
6x5cl

€79,95

53 ONDER DE BOOMPJES GENEVER
Onder de Boompjes Genever (Genever,
Old Dutch, Korenwijn & Maltwine).
4x20cl

54 FILLIERS
Miniset met 5 verschillende
Filliers Gins.

€39,95

€24,95

5x5cl

€16,95

55 CALEM PORTO
Een fles Calem Porto 10 Years Old en 2 glazen in Giftpack. Een selectie van
de meest verkochte portsoorten Calem in een 20cl set. Een proeverij van
6 miniatuurflesjes á 5 cl. in een luxe geschenkverpakking.
0,75 liter. 3 x 0,20 liter. 6x5cl

€13,95

€34,95

€34,95

56 RAMOS PINTO
Quinta de Ervamoira 10 Years Old Kiss Tin Metal: 10 jaar oude
Tawny port van één van de allerbeste porthuizen, Ramos Pinto,
geleverd in een mooie metalen geschenkkoker.
0,75 liter

€19,95
57 PIERRE JEAN
Een houten geschenkkist met een fles Pierre
Jean Colombard-Chardonnay & een fles Pierre
Jean Merlot Cabernet Sauvignon. Heerlijke
Franse wijnen in een fraai gestileerde fles.

€15,95

2 x 0,75 liter

59 BOLLA ‘’LE POIANE’’
1 fles Bolla “Le Poiane’’ Valpolicella
Ripasso Classico in wrap of 1 fles
Bolla “Le Poiane’’ Amarone della
Valpolicella in wrap.
0,75 liter

€34,95 p.s.

€34,95

€29,95 p.s.

60 NEGRO BAROLO SERRALUNGA D’ALBA
De Barolo van de familie Negro uit de Piemonte behoort tot de
beste wijnen uit de streek. Verkrijgbaar per kist à 6 flessen.

61 LORGERIL
Domaine de la Borie Blanche Grand Vin Minervois la Livinière. Het
paradepaardje van de familie Lorgeril. Verkrijgbaar per kist à 6 flessen.

per fles à 0,75 liter of per kist 6 x 0,75 liter

per fles à 0,75 liter of per kist 6 x 0,75 liter

€59,95

€34,95

63 FAUSTINO
Faustino Red Wine Experience kist: een proeverij met een fles Faustino VII, Faustino Crianza, Faustino V Reserva,
Faustino I Gran Reserva en een brochure met alle achtergrondinformatie over deze wijnen. Faustino Reserva Especial
Icon Edition in geschenkdoos: een grote, complexe wijn afkomstig van één specifiek perceel in de befaamde Malpicawijngaard in Rioja Alavesa. Poeverijkist, ervaar de verrukkelijke Faustino I uit 2005 en een magistrale 1994-er.

€59,95

4 x 0,75 liter. 2x 0,75 liter. 0,75 liter

€7,95 €14,95

€11,95

€19,95

64 MONTECILLO
Het in 1870 opgerichte Montecillo is één van de oudste Rioja wijnhuizen. Traditie
staat hier hoog in het vaandel. Fles Montecillo wijn in luxe geschenkdoos voor
1 fles, beschikbaar voor de soorten: Reserva en Edicion Limitada.

65 PHEBUS
Argentijnse wijn met passie gemaakt door IWC Red Winemaker of the
Year 2018 Hervé Fabre. Een houten geschenkkist met een fles Phebus
Malbec & een fles Phebus Torrentes,

0,75 liter

2 x 0,75 liter

69 BOTTEGA PROSECCO GOLD
Black Box + 2 Glasses: Top cuvée Prosecco in een
onmiskenbaar prestigieuze gouden fles geleverd in een
mooie zwarte geschenkdoos inclusief 2 flûtes.
0,75 liter + 2 flûtes

€49,95

70 BELLUSSI CUVEE PRESTIGE BRUT
Een prachtige fles mousserende wijn, 100% pinot noir. Subtiel met
verleidelijke aroma’s van rood fruit en een mooie verfijnde mousse.
Ook als magnum fles in luxe geschenkdoos.
0,75 liter of 1,50 liter

€14.95

0,75ltr

71 ERNEST RAPENEAU
Champagne uit Epernay, gemaakt door de sparkling winemaker of the year
2017.

72 CHAMPAGNE DE CASTELLANE
Champagne de Castellane Commodore
Brut.

0,75 liter

0,75 liter

€32,95 €29,95

€29,95

€29,95

1,5ltr

€79,95
L’ Ambra Moscato
0,70 liter

Cuvee d’Autore
0,70 liter

€89,95

88 Barriques
0,70 liter

€79,95

