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BIEREN



The more you know and experience about Carlsberg, the better it tastes. 

Elke Carlsberg helpt de wereld beter te maken, want we engageren ons om 30% van onze winst  
terug te laten vloeien naar de samenleving. Dat doen we al heel lang, via The Carlsberg Foundation,  
die al meer dan 150 jaar geleden werd opgericht en die kunst, wetenschap en de verkenning  
van de ruimte ondersteunt. Onze “Betterment Stories” zijn mooie voorbeelden van hoe we  
op onze eigen manier altijd voor beter gaan.   

Nieuw glaswerk 

Carlsbergs nieuwe glas  
is het perfecte evenwicht tussen 
premium elegantie en functionaliteit, 
met een perfect komvormige 
basis voor een betere schenking. 
De conische vorm van het nieuwe 
glas en de nieuwe Carlsberg-fles 
en -kroonkurk garanderen een 
verbeterde drinkervaring. 

Nieuw design 

Carlsbergs nieuwe visuele 
identiteit legt de focus op 
organische vormen, eenvoudige 
lijnen, een warm minimalisme 
en functionaliteit, zonder aan 
schoonheid in te boeten.  
Het design zorgt voor een sterk 
verbeterde zichtbaarheid in de 
verkoopomgeving. 

Een nieuw bier 

Carlsberg Premium Pils 5.0%  
is alles wat u mag verwachten  
van de makers van (waarschijnlijk) 
het beste bier ter wereld.  
Het is een nieuw uniek, karaktervol 
en premium pilsbier, dat minder 
alcohol bevat dan vroeger. 
Daardoor is het heerlijk verfrissend 
en makkelijk om te drinken. Skål!
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Carlsberg

Probably the best beer in the world. 

Carlsberg werd in 1847 opgericht door 
J.C. Jacobsen, die het meest perfecte bier 
ter wereld wilde brouwen. Hij deelt al snel 
zijn kennis met andere grote brouwers uit 
zijn tijd om bieren over de hele wereld  
nog beter te maken.
Meer dan 170 jaar later staat deze missie 
om 'de dingen beter te doen', een mooie 
erfenis uit het verleden, nog steeds 
centraal in alles wat Carlsberg doet.  
Van de keuze van de hop tot het ontwerp 
van de verpakking en het glas: elk element 
wordt geselecteerd om te inspireren en het 
DNA van het merk te weerspiegelen, voor 
een nog betere beleving bij het drinken 
van een Carlsberg. Is deze constante 
zoektocht naar 'beter' wat Carlsberg uniek 
en onnavolgbaar maakt? Probably.

Carlsberg in fles:

25cl - alc. vol. 5,0% 

Carlsberg in blik:

33cl - alc. vol. 5,0%
50cl - alc. vol. 5,0% 

Carlsberg van het vat:
 
20L - alc. vol. 5,0% 
50L - alc. vol. 5,0% 
Draughtmaster Flex 20 - 20L PET - alc. vol. 5,0%
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www.carlsberg.be

@carlsbergbe
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Carlsberg 0,0% in fles:

25cl - alc. vol. 0,0% 

Carlsberg 0,0% in blik:

33cl - alc. vol. 0,0%

www.carlsberg.be

@carlsbergbe

BIEREN
ALCOHOLVRIJ BIER 

Carlsberg 0,0%

Great taste, low calories

Dit alcoholvrije bier scheert niet alleen 
qua smaak hoge toppen, het is ook 
caloriearm. Het smaakt net zo vol en 
bitter als een Carlsberg 5,0%, maar dan 
zonder alcohol. 

Het bier dankt zijn lekkere smaak aan ons 
unieke brouwproces. We brouwen een 
klassiek bier en verwijderen er vervolgens 
voorzichtig de alcohol uit, zonder de 
typerende biersmaak aan te tasten. 
Carlsberg 0,0% is de perfecte keuze  
bij de lunch, na het sporten of voordat u 
naar huis vertrekt.





St Hubertus

Het legendarische bier

De brouwers van vandaag weten dat er 
op deze mythische plek, aan de voet van 
de basiliek, vroeger al bier gebrouwen 
werd. Met veel geduld, toewijding en 
knowhow werden er eerbare en kostbare 
brouwsels gemaakt. En omdat we er in 
België graag een bruisend verhaal van 
maken, was het vanzelfsprekend om dit 
ambachtelijke abdijbier St Hubertus te 
dopen. Dit unieke bier, bruisend van zijn 
glorieuze verleden, heeft alles in zich om 
zelf ook een legende te worden.

BLONDE TRIPEL
Mooi helder blond bier met fijn wit 
schuim, fruitig, bittere hop die goed in 
balans is met een fruitige toets, lange en 
droge afdronk.

AMBER TRIPEL
Amberkleurig met fijn wit schuim, mooi 
parelend, discreet, licht gebrande gerst, 
subtiel, de gebrande toetsen hebben  
een lange afdronk.

WITBIER
Lichtblond, gesluierd, fijn wit schuim, 
kruidig en lichte smaak van melkzuur, 
fruitig, sensatie van ritselende tarwe, 
zeer verfrissend, mooi evenwicht tussen 
frisheid en aciditeit met een fruitig kantje, 
lange en droge afdronk.

14 BIEREN
AMBACHTELIJKE ABDIJBIEREN 

@sthubertusbeer

St Hubertus in fles:

33cl - Tripel Blond - alc. vol. 7,2%
33cl - Tripel Amber alc. vol. 7,2%
33cl - Witbier - alc. vol. 5,2%

St Hubertus van het vat:
 
20L - Blond alc. vol. 6,8%   
20L - Amber alc. vol. 6,8%   
20L - Witbier alc. vol. 5,0%

www.sthubertus.be



AMBACHTELIJK ABDIJBIER - BIÈRE ARTISANALE D’ABBAYE



Poretti

4 Luppoli Lager 
The Harmony between malt and hop 

Een licht en verfrissend Italiaans bier. 
Lichtgeel met een dik wit schuim.  
Aroma's van hop, mout, fruit, bloemen 
en granen. In de mond smaakt u mout, 
fruit, granen en hop, in een mild en licht 
geheel. Een subtiele textuur met weinig 
carbonatatie en een licht droge afdronk.

16 BIEREN
ITALIAANS BIER 

Poretti in fles:

33cl - alc. vol. 5,0%

Poretti van het vat:
 
Draughtmaster Modular 20L PET - alc. vol. 5,0%





Tuborg

The Fun starts here. Have fun with 
your friends. 

Tuborg Green is als cosmopoliet merk 
verkrijgbaar in meer dan 70 landen.  
Het merk sponsort muzikale en culturele 
evenementen. Tuborg Green is een blond 
bier van lage fermentatie.  
Het wordt gebrouwen met lichte, zacht 
geroosterde mout, waardoor het de 
bekende frisse en zachte smaak krijgt 
met een aroma van bloemen en graan. 
Het bier heeft een uitgesproken smaak 
met een licht bittere afdronk. Het past 
uitstekend bij lichte gerechten zoals 
slaatjes en kruidige Aziatische gerechten. 
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Tuborg van het vat:
 
25L - Blond alc. vol. 4,6%
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Somersby

Isn’t it wonderful

We zijn voortdurend op zoek naar alles 
wat ons gelukkig maakt. Toch zijn het 
de eenvoudige geneugten die ons 
het grootste plezier bezorgen, zelfs 
als we ze door ons drukke leven vaak 
dreigen te vergeten. SOMERSBY helpt 
u om deze eenvoudige momenten van 
geluk te grijpen en ervan te genieten, 
want SOMERSBY is één van de kleine 
geneugten van het leven.

-  Het is licht sprankelend.
-   Het wordt gemaakt van zongerijpte 

appels.
-   Het biedt een fruitige verfrissing  

met een heerlijk natuurlijke smaak.

CIDERS22

@somersbybe

Somersby in fles:

33cl - Apple - alc. vol. 4,5%  
33cl - Sparkling Spritz - alc. vol. 4,5%  
33cl - Blackberry - alc. vol. 4,5%

Somersby in blik:
 
33cl - Apple - alc. vol. 4.5%
33cl - Sparkling Spritz - alc. vol 4.5%
33cl - Blackberry - alc.vol 4.5%

Somersby van het vat:
 
25L - Apple - alc. vol. 4,5%





Somersby Hard Seltzer

Surprisingly refreshing

Een bruiswater met alcohol en fruitaroma. 
Met minder dan 100 calorieën per blikje 
en toetsen van limoen of mango en 
passievrucht is Somersby Hard Seltzer 
het perfecte verfrissende drankje om ten 
volle van de zomer te genieten zonder 
schuldgevoel.
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@somersbybe

Somersby Hard Seltzer in blik:
 
33cl - Lime alc. vol. 4,5%
33cl - Mango & Passionfruit alc. vol. 4,5%

GEALCOHOLISEERD WATER



introducing
somersby 
hard seltzer. 

SOMERSBY.COM

new!

LOW 
CALORIE!

LESS THAN 

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse - Ons vakmanschap drink je met verstand
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GEZONDE DRANKEN

Tao Botanic

Proef de kracht van planten

Dankzij dranken met een unieke smaak en 
een doordachte, vernieuwende filosofie 
geeft Tao een heel nieuwe betekenis aan 
verfrissing. Tao gebruikt 100% natuurlijke 
ingrediënten en heeft een transparante 
filosofie: de heerlijke, intens verfrissende 
dranken met een hippe en aantrekkelijke 
uitstraling gaan perfect samen met 
respect voor ons lichaam, onze geest en 
onze planeet.

Het assortiment Tao Botanic bestaat uit 
vier originele en verrassende smaken 
die perfect aansluiten bij hoe u zich op 
dat moment voelt. Tao Botanic bevat 
geen bewaarmiddelen of kleurstoffen en 
combineert de natuurlijke kracht van fruit 
en planten in een drank met een intense 
en bijzondere smaak. Ze zijn rijk aan 
vitamines en antioxidanten en caloriearm, 
deze Tao drankjes waar u de hele dag 
lang van kunt genieten.

•  VAN NATURE TRAGE SUIKERS
• NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
•  ZONDER BEWAARMIDDELEN OF

KLEURSTOFFEN
• CALORIEARM
• BRON VAN VITAMINES
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@taodrinks

Tao Botanic in blik:

25cl - Green Tea 
25cl - Kombucha 
25cl - Ginger
25cl - Blackcurrant

www.myhealthychoice.be





Tao Pure Infusion 

Genieten van een pure smaak

Tao liet zich inspireren door de 
eeuwenoude Chinese infusies en blies 
deze traditie nieuw leven in. Verrassende 
smaken, uiterst pure ingrediënten en 
een thermisch procédé waarbij alle 
goede eigenschappen behouden blijven 
zonder toevoeging van bewaarmiddelen: 
daarvoor staat dit assortiment bekend. 
Pure Infusion sluit aan bij de huidige 
tijdsgeest, met gezonde dranken 
waarvan de suikers alleen uit fruit worden 
gehaald. Omdat ze maar weinig calorieën 
bevatten, kunt u er zonder schuldgevoel 
van genieten. In onze huidige wereld is 
het essentieel om uw lichaam en geest 
in balans te houden. Herbronnen is een 
fantastische ervaring.

Het Tao Pure Infusion-assortiment bestaat 
uit vier vernieuwende en verfrissende 
dranken op basis van 91% pure thee-
infusies en natuurlijke ingrediënten. 
Omdat de suikers alleen uit fruit worden 
gehaald, bevat Tao Pure Infusion weinig 
calorieën en geen kleurstoffen of 
bewaarmiddelen.
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•  NATUURLIJKE INGREDIËNTEN
• BRON VAN ANTIOXIDANTEN
•  ZONDER BEWAARMIDDELEN OF 

KLEURSTOFFEN
• CALORIEARM
• 91% PURE THEE-INFUSIE

@taodrinks

Tao Pure Infusion in fles:

33cl - Green Tea
33cl - White Tea
33cl - Black Tea
33cl - Rooibos Tea

www.myhealthychoice.be

GEZONDE DRANKEN





Tao Organic Tea Energizer

Tea. Fruits. Energy. Naturally.

Tao Organic Tea Energizer heeft veel weg 
van een kolibrie: sterk en licht tegelijk. 
Deze oppepper is niet zomaar thee,  
hij geeft u een natuurlijke boost dankzij 
ingrediënten afkomstig uit de biologische 
landbouw. De evenwichtige smaak 
combineert de weldaad van planten  
met de kracht van fruit.  
De energie in dit drankje komt niet uit  
een laboratorium of van taurine, maar 
puur en simpel uit de natuur. Guarana, 
een klimplant uit de Amazone en 
extracten van groene koffiebonen:  
twee uitstekende stimulerende middelen.

Tao Organic Tea Energizer bevat geen 
geraffineerde suiker, maar agavesiroop. 
Die bevat minder calorieën en zorgt voor 
een zachte, heerlijke smaak. Dankzij de 
lage glycemische index leidt agave tot 
een lage insulineproductie, en dat is beter 
voor de gezondheid.
Het perfecte alternatief voor dranken vol 
chemische bestanddelen, geraffineerde 
suiker, taurine en synthetische cafeïne.
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•  NATUURLIJKE ENERGIE 
•  CAFEÏNE VAN GROENE 

KOFFIEBONEN
•  ZONDER BEWAARMIDDELEN OF 

KLEURSTOFFEN
• ZONDER TAURINE
•  ZONDER GERAFFINEERDE SUIKER

@taodrinks

Tao Organic Tea Energizer in fles:

20cl - Pomegranate & Lemon
20cl - Lemon & Peach

Tao Organic Tea Energizer in blik:

25cl - Pomegranate & Lemon
25cl - Lemon & Peach

BIO

www.myhealthychoice.be
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DE-ÖKO-006
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft



Bionina

Organic sparkling juice drink

BIONINA is een assortiment biologische 
limonades op basis van heerlijk 
vruchtensap en natuurlijk, sprankelend 
mineraalwater. Het smaak- en kleurenpalet 
is erg verrassend: citroen (een klassieker), 
bloedsinaasappel (met die extra twist), 
roze pompelmoes (heerlijk authentiek), 
veenbes en granaatappel (licht zuur en 
toch zoet) of een soda met gember.

Als het om de smaak en kwaliteit 
van BIONINA gaat, doen we geen 
toegevingen. Zo worden alle dranken 
geproduceerd op basis van 100% 
biologische en natuurlijke ingrediënten, 
zonder kleurstoffen of bewaarmiddelen.
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@bioninaofficial_be

Bionina in fles:

20cl - Mister Lemon
20cl - Lady Pink Grapefruit
20cl - Miss Blood Orange
20cl - Uncle Pomegranate & The Cranberries
20cl - Dr. Ginger Beer 

Bionina in blik:

33cl - Mister Lemon
33cl - Lady Pink Grapefruit
33cl - Miss Blood Orange
33cl - Uncle Pomegranate & The Cranberries

•  ZUIVER MINERAALWATER 
•  VEGAN 
•  ZONDER BEWAARMIDDELEN OF 

KLEURSTOFFEN
• RIETSUIKER

BIO

www.myhealthychoice.be

 
BIOLOGISCHE DRANKEN



IT BIO 008 (producer) BE-
BIO-01 (distributor)

Agriculture EU/no EU





SPIRITS &  
MIXERS



Schweppes Selection

For the perfect mix.

Schweppes, uitvinder van de bekende 
Indian Tonic, stelt zijn nieuwste parel voor: 
Schweppes Selection, een assortiment dat 
bestaat uit zeven smaken speciaal door 
en voor kenners ontwikkeld. Met 230 jaar 
aan vakmanschap in de achterzak heeft 
Schweppes mixologen met internationale 
faam ingeschakeld om dit assortiment 
mixers te ontwikkelen, die een perfecte 
aanvulling vormen op de smaak  
van de spirits. 
Perfecte bubbels en subtiele smaken 
komen samen in een subliem flesje,  
zoals het bij de uitstekende reputatie  
van dit merk past.

Schweppes Selection in fles:

20cl - Tonic Original
20cl - Tonic Pink Pepper
20cl - Tonic Lavander & Orange Blossom
20cl - Tonic Hibiscus
20cl - Orange & Lychee
20cl - Ginger Ale
20cl - Ginger Beer & Chili
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GauGin

GauGin is een mediterrane gin van 
topkwaliteit die getuigt van vakmanschap, 
creativiteit en respect voor de natuur.

Op een uniek landgoed in Andalusië 
heeft GauGin een zeer geliefde 
London Dry gin samengesteld: GauGin 
Classic, GauGin Mountain en GauGin 
Beach. Complexe kruiden en heerlijk 
fruit vormden een bron van inspiratie. 
Sinaasappel, citroen, rozemarijn, wilde 
salie, wilde tijm en lavendel vormen het 
geurige DNA van onze mediterrane gin 
en geven GauGin zijn unieke karakter  
en voortreffelijke smaak.

GauGin wordt gedistilleerd in kleine vaten 
in een kleine ambachtelijke stokerij.  
Alle GauGins zijn van zeer hoge kwaliteit.  
U vindt ze dan ook in vele tophotels  
en restaurants.

GauGin in fles:

50cl - Classic - alc. vol. 46%
50cl - Beach - alc. vol. 46%
50cl - Mountain - alc. vol. 46%

40 SPIRITS



Perfect Serve
* Servir avec un tonique neutre 

(Schweppes Premium Mixer)

* Un zeste n’est pas nécessaire, mais si 
vous le souhaitez, utilisez des citrons bio 

Ce London Dry Gin traditionnel, frais, doux et aux
saveurs d’agrumes se distingue par son caractère
méditerranéen particulièrement agréable.

A l’alcool de grains de la plus haute qualité on a 
ajouté de l’eau de source la plus pure, provenant 
d’un puits artésien, ainsi que des zestes de citron 
et une sélection de fruits et herbes aromatiques 
de montagne. 

La distillation se fait très lentement, de sorte 
que les arômes de citron puissent enrichir les 
vapeurs d’alcool de façon optimale. Son goût 
doux et savoureusement frais fait de GauGin 
Beach un Gin idéal pour l’été.

Ingrédients principaux : 
Citron | romarin sauvage | sauge sauvage
thym sauvage | lavande | baie de genévrier

GauGin® Beach (London Dry Gin) – 46° alc/vol.

* Traditonnel, délicieux et accessible

* Caractère méditerranéen, avec une touche
de citron et de genévrier

* Distillé dans une distillerie familiale
et artisanale

GauGin® Beach a reçu la note de GinUrWay
de 95/100. C’est le meilleur score obtenu pour 
un Gin belge et méditerranéen.

BEST
MEDITERRANEAN

STYLE GIN
2018-2019





WIJNEN



VA.S.CO (Valuable Savours Company) verwijst naar de 
bekende ontdekkingsreiziger die de weg naar smaak 
en verfijning vrijmaakte. Al negentig jaar selecteert 
en levert ons familiebedrijf kwaliteitsproducten. In het 
begin legden we ons vooral toe op wijnen, maar stukje 
bij beetje hebben we onze activiteiten ook uitgebreid 
naar spirits, koffie, thee, water en andere producten, 
voor heerlijke momenten aan tafel.

Vandaag verdelen we een uitgebreid assortiment 
wijnen, van uit Luxemburg tot Nieuw-Zeeland.

Wijn van diverse wijnbouwers: 

• Traditionele en 'rationele' wijnboeren
• Biologische wijnboeren
• Vegan wijnboeren
• Biodynamische wijnboeren (Demeter gecertificeerd)

Ontdek ons royale en competitieve aanbod:

• Afkomstig uit 12 landen overal ter wereld
• Meer dan duizend referenties
• Van € 3 tot € 1000
• Exclusief voor de horeca en wijnhandelaren
• De meest bekroonde producenten ter wereld
• Stabiel en tijdloos
• Hedendaags

Ons assortiment bestaat uit schuimwijnen, stille wijnen 
en gefortifieerde wijnen.

Op de volgende pagina's vindt u een selectie  
van ons aanbod.
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EUROPEAN STRONGHOLDS

HERITAGE BRANDS FROM FRANCE

WORLDWIDE AWARDED WINERIES



Taittinger

De aanhoudende uitmuntendheid van de 
cuvees en de wereldwijde reputatie van 
Taittinger champagne hoeven niet meer 
te worden bewezen. 

Het huis werd opgericht in 1734 en is 
er trots op vandaag één van de laatste 
grote “Maisons champenoises”  te zijn 
en naam te dragen van de bedrijfsleiders 
en stichters. Het bezit de op één na 
grootste wijngaard van de Champagne, 
met meer dan 288 ha verspreid over 37 
verschillende cru's. Deze behoren tot  
de allerbeste champagnes. 

Sinds 2007 probeert Pierre-Emmanuel 
Taittinger, bijgestaan door zijn twee 
kinderen, Vitalie (Algemeen Directrice) 
en Clovis (Commercieel Directeur), om 
dit huis zijn familiale dimensie terug te 
geven. De chardonnay is de signatuur 
van alle Taittinger cuvees en creëert 
een unieke, flatterende, genereuze en 
feestelijke stijl.

L'Instant Taittinger wordt beleefd volgens 
het ritme van de verschillende cuvees.

Assortiment Taittinger - 75cl:

• Brut Réserve
• Prestige Rosé
• Prélude Grand Crus 
• Millésimé 2014
• Folies de la Marquetterie
• Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2011
• Comtes de Champagne Rosé 2008

46 WIJNEN
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Bernard-Massard

100 jaar familiegeschiedenis

100 jaar Bernard-Massard, dat is 100 
jaar gezelligheid, engagement, passie 
en ontmoetingen, naast de belofte van 
ontelbare emoties die we samen gaan 
beleven ... 

De cuvees van Bernard-Massard worden 
samengesteld op basis van zorgvuldig 
geselecteerde wijnen en volgens de 
meest strikte regels van de 'méthode 
traditionnelle'. De wijnen van Bernard-
Massard hebben al vijf generaties lang 
voordeel gehaald uit de technische 
vooruitgang en knowhow van hun makers, 
die hebben gezorgd voor een constante 
kwaliteit passend bij een groot huis. 

De Crémant du Luxembourg,  
het paradepaardje van het assortiment, 
wordt samengesteld op basis van druiven 
van de beste percelen op de hellingen 
van de Moezel.

Bernard-Massard Sélection:

20cl - Brut
75cl - Brut
75cl - Demi sec 
75cl - Brut Rosé

Bernard-Massard Organic:

75cl - Brut

Bernard-Massard Chardonnay:

75cl - Brut

Bernard-Massard Cuvée de l’Écusson:

35,5cl - Brut
75cl - Brut
1,5L - Brut
75cl - Pinot noir Brut

Bernard-Massard Grande Cuvée:

75cl - Brut

Bernard-Massard Cuvée 1921:

75cl - Brut

Bernard-Massard Rosé Nice:

75cl
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Bosco del Merlo

Prosecco de Veneto 

'Bosco del Merlo', betekent 'het bos van 
de merel' en verwijst naar de eikenbossen 
in de regio waar deze voortreffelijke 
prosecco wordt gemaakt. 
De kelder van het domein Bosco del 
Merlo is opgericht door de familie Paladin 
in 1977, in Annone Veneto. Sindsdien 
zijn hun wijngaarden alleen maar blijven 
groeien, tot ongeveer 100 hectare 
vandaag.
In hun zoektocht naar vernieuwing, 
topkwaliteit en een beperkte impact op 
het milieu heeft Bosco del Merlo een 
beroep gedaan op diverse oenologen en 
gerenommeerde experts van de grootste 
faculteiten voor oenologie en landbouw 
in Italië. 
Naast hun prachtige assortiment wijnen 
met oorsprongsbenaming is Bosco del 
Merlo eveneens een pionier op het vlak 
van de productie van uiterst kwalitatieve 
prosecco's, dankzij de parcellaire selectie 
van de beste druiven op hun wijngaarden 
in Valdobiaddene en Conegliano.  
De familie, die ook eigendommen bezit 
in Franciacorta, heeft de onderscheiding 
gekregen van 'Best Sparkling winemaker 
of the year'. Hun prosecco komt 
tegenwoordig op tafel in de meest 
prestigieuze paleizen!

Bosco del Merlo:

75cl -  Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato 
D.O.C – alc. vol. 11%

1,5L -  Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato 
D.O.C – alc. vol. 11%

75cl -  Bosco del Merlo, Brut Rosato – alc. vol. 11%

50 WIJNEN
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Jean-Marc Brocard

Grands vins de Bourgogne

Dit familiedomein werd in het hart van 
de chablisregio opgericht in 1973 door 
Jean-Marc Brocard. Hij wordt ondertussen 
bijgestaan door zijn zoon Julien.  
Het domein telt bijna 144 hectare, 
waarvan 66 hectare met een certificaat 
voor biolandbouw.

Precisie, kracht en frisheid zijn het 
handelsmerk van Brocard, een unieke stijl 
die we terugvinden in elk van hun wijnen 
met de appellatie petit chablis, chablis, 
chablis premier cru en chablis grand cru. 
De wijnen worden naar bijna 50 landen 
geëxporteerd. Precisie: het eerlijke 
karakter van het terroir, het geheugen 
van de bodem dat van de wijnrank naar 
de wijn wordt overgebracht, de zuivere, 
typische smaak van de chablisregio waar 
in het Jura-tijdperk sedimenten uit de zee 
zijn afgezet. Kracht: niets mooiers dan een 
gestructureerde wijn, krachtig, met een 
lange afdronk, om alle complexiteit van 
het terroir te waarderen. 

Frisheid: een natuurlijke aciditeit, 
ontsproten uit de mineraliteit van het 
terroir, dat aan de wijn de kracht geeft  
die zo typisch is.
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Assortiment Jean-Marc Brocard - 75cl:

• Chardonnay 'Kimmeridgien' 
• Sauvignon, Saint-Bris
• Petit Chablis
• Chablis
• Chablis Sainte Clair
• Chablis 1er Cru, Vau de Vey
• Chablis 1er Cru, Fourchaume
• Chablis Grand Cru Valmur
• Chablis Grand Cru 'Les Preuses'

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Gérard Bertrand

L'art de vivre des vins du Sud

Gérard Bertrand, een gedreven 
wijnbouwer die sterk verbonden is met 
de terroirs van het zuiden van Frankrijk, 
is eigenaar van diverse 'châteaux' en 
'domaines'. Hij vormt het speerpunt 
van wijnbouw die zich inzet voor 
een betere toekomst. Al heel vroeg 
zag Gérard het als zijn opdracht om 
de terroirs van diverse appellaties 
in de Languedoc te perfectioneren. 
Hun genereuze smaak moet worden 
uitvergroot, zodat hun unieke karakter 
en royale aroma's tot uitdrukking kunnen 
komen. Volgens Gérard Bertrand is de 
wijnbouwer constant op zoek naar het 
absolute, de perfectie, de verfijning, de 
uitmuntendheid, allemaal ten dienste 
van zijn terroir. De beste manier om dit 
te bereiken, is om de wijn te verbouwen 
in harmonie met de natuur, volgens de 
biodynamische principes. In cuvées zoals 
de Gris Blanc of Naturalys benadrukt hij 
de levenskunst, het authentieke leven 
met eenvoudige emoties, het goede 
leven en samenzijn die typerend zijn voor 
het zuiden van Frankrijk. Dankzij nieuwe 
biologische en biodynamische cuvées, of 
cuvées zonder sulfiet die uw gehemelte 
strelen, maakt u zelf deel uit van een 
verandering ten goede.
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De Cuvées Gérard Bertrand:

• Orange Gold, BIO
• Gio
• Extra blanc
• Gris blanc
• Naturalys
• Prima Nature
• Héritage

De domeinen van Gérard Bertrand:

• Chateau de la Soujeole, Malepère
• Chateau l’Hospitalet, Languedoc 'La Clape'
• Cigalus, IGP d’OC
• Clos d’Ora, Minervois La Livinière
• Domaine de l’Aigle, Limoux
• Clos du Temple, Carbrières
• Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Fontanafredda

Fontanafredda behoorde toe aan 
de eerste koning van Italië, Vittorio 
Emanuele, voordat het eigendom werd 
van de eerste bank van Italië, La Monte di 
Paschi di Siena. Dit prestigieuze huis staat 
over de hele wereld bekend als een van 
de beste ambassadeurs van de
Piëmontese wijnregio. De unieke kelder 
van Fontanafredda heeft naam gemaakt 
als pionier van de barolowijn en hun 
eigendom geldt als enige 'château' 
binnen deze appellatie. Tot het domein 
behoort het grootste perceel van één 
eigenaar in het hart van de barolo in 
Serralunga. Fontanafredda kan, dankzij 
zijn wijngaarden en lange traditie, een 
volledig assortiment Piëmontese wijnen 
van topkwaliteit aanbieden, mét respect 
voor de natuur (duurzame landbouw, 
uiterst beperkt gebruik van sulfieten).
Sinds 2008 is dit domein in handen van 
M. Farinetti, de oprichter van Eataly 
en een bekende naam in de slow-
foodwereld.
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Assortiment Fontanafredda - 75cl:

• Langhe Bianco « Marin »"
• « Pradalupo » Roero Arneis
• Gavi del commune di Gavi 
• Solerose Rosato, Langhe 
• Grignolino Piemonté 
• « Raimonda » Barbera d’Alba 
• « Serralunga d’Alba », Barolo
• Nebbiolo (Ebbio), Langhe
• « Papagena » Barbera d’Alba Superiore
• « Vigna La Rosa » Barolo 

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Cantine Bertani, Italië

De uitdrukking van een unieke stijl 

Sinds 1857 ijvert deze wijnbouwer 
onafgebroken voor vernieuwing, zonder 
de authenticiteit en traditie uit het oog  
te verliezen.
Zo keerde Bertani na een korte 
ballingschap terug naar Italië toen Vittorio 
Emanuele II de troon besteeg. Hij bracht 
revolutionaire kennis met zich mee en 
die resulteerde in de eerste droge wijn 
'gevinifieerd op Bourgondische wijze':  
de 'Secco Bertani'! Deze legendarische 
wijn wordt nog steeds gerijpt op houten 
vaten en tonnen van kastanje- en 
kersenhout. 
Daarna kocht Bertani een prestigieus 
domein in de Valpolicella Classico, de 
Tenuta Novare, waar zijn afstammelingen 
in 1954 de eerste Amarone ooit 
produceerden.
Tegenwoordig laat Bertani als een van de 
laatste wijnbouwers de corvinadruiven 
gedurende vier maanden drogen op oude 
zolders voor de Amarone, een prachtige 
fles die over de hele wereld is uitgegroeid 
tot een icoon!  Bertani blijft vandaag in 
meer dan tachtig landen een onbetwiste 
referentie voor de Valpolicella-appellatie. 
Tegenwoordig passen ze hun knowhow 
ook toe op andere domeinen in Italië, 
zoals Toscane (Tenuta San Leonino),  
de Marche (Fazi Battaglia) en Friuli.
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Assortiment Cantine Bertani - 75cl:

• Soave D.O.C.
• Due Uve Bianco, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc
• Bertarosé Chiaretto, Molinara & Merlot
• Amarone 'Valpantena' della Valpolicella D.O.C.G
• Ripasso, Valpolicella Classico Superiore D.O.C.
• Valpolicella D.O.C.
• Valpolicella Superiore Classico D.O.C. 'Ognisanti'
• Secco Vintage, Igt Verona
• Amarone Classico della Valpolicella D.O.C.
• Due Uve Ross, Corvina & Merlot

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Enate

Viños Privilegiados del Somontano

Enate wil de beste wijnen produceren 
op basis van de beste druiven, volgens 
vaardigheden die in de loop der eeuwen 
zijn overgedragen in combinatie met 
toptechnologie. 
De wijngaarden van Enate liggen in 
Somontano, in de schaduw van de 
Pyreneeën. In dit diverse terroir spelen 
de helderblauwe mediterrane hemel 
en de vochtige lucht uit de Atlantische 
Oceaan met elkaar. Zodra beide krachten 
samenkomen, verspreidt de bergketen de 
wolken en dalen de temperaturen – de 
ideale omstandigheden om de druiven 
langzaam te laten rijpen.  
Dit geeft de wijnen van Enate meer 
aciditeit en de beroemde fijne, delicate 
smaak. Enate – EnArte – Kunst en wijn. 
Inhoud en verpakking vormen één object 
van verlangen. 

Elk label van een fles Enate is een waar 
hedendaags kunstwerk. Maar ook de 
wijnen zelf zullen u verleiden.
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Assortiment Enate - 75cl:

• Enate Chardonnay '234'
• Enate Chardonnay Barrica
• Enate Rosado, Cabernet Sauvignon
• Enate Tapas, Tempranillo
• Enate Tinto, Cabernet Sauvignon & Merlot
• Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet Sauvignon
• Enate Reserva, Cabernet Sauvignon
• Enate Syrah - Shiraz

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Errazuriz

Vinos de familia desdes 1870

Don Maximiano Errázuriz richtte Viña 
Errázuriz op in 1870 in de Aconcagua-
vallei, 100 km ten noorden van de 
Chileense hoofdstad Santiago. Hij plantte 
er klonen van de meest bijzondere 
druivensoorten uit Frankrijk en is er met 
bloed, zweet en tranen in geslaagd 
om deze dorre en desolate grond 
om te toveren tot een wijngaard van 
wereldklasse. Vandaag zet Eduardo 
Chadwick, die tot de vijfde generatie van 
de familie behoort, deze zoektocht naar 
kwaliteit en innovatie verder.  
Eduardo heeft de productiesite van het 
domein gemoderniseerd met respect 
voor het unieke karakter van de wijnen. 
Door grote wijnen te produceren op 
basis van druiven van het domein, is 
Errázuriz dé referentie geworden op het 
vlak van Chileense wijnen. “De beste 
wijn is afkomstig van de beste grond.” 
Het wijndomein Viña Errázuriz controleert 
bij de wijnproductie elke fase van de 
vinificatie, van het aanplanten en telen 
van de wijnranken in de valleien van 
Aconcagua, Casablanca en Curicó, tot de 
wijnbereiding aan de hand van de meest 
natuurlijke methodes. Het accent ligt op 
de delicate hantering van de wijnen, om 
tot een elegant en complex eindresultaat 
te komen. Dankzij de dynamiek en 
passie voor wijn van de hele familie 
vallen de kwaliteitswijnen van Errázuriz 
tegenwoordig overal in de smaak.
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Assortiment Errázuriz - 75cl:

• Sauvignon blanc 'Estate Series'
• Chardonnay 'Estate Series'
• Sauvignon blanc Aconcagua Cost
• Cabernet sauvignon 'Estate Series'
• Carménère 'Estate Series' 
• Carménère Aconcagua Alto
• Don Maximiano Founder’s Reserve

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Los Vascos

Domaines Barons de Rothschild 

Mettertijd zijn de mannen en vrouwen 
van Los Vascos erin geslaagd om de 
natuurkrachten van de omgeving te 
temmen en zo een uniek ecosysteem 
te creëren waarbij mens en natuur in 
harmonie samenleven. Dit ecosysteem 
is het resultaat van diverse jaren van 
observatie, de grenzeloze inzet van onze 
teams en een oneindige passie voor 
dit land. Los Vascos maakt gebruik van 
toptechnologie, maar het domein blijft 
uiterst traditioneel. De wijngaard beslaat 
dan ook maar een kwart van het hele 
domein. De rest bestaat uit olijfgaarden, 
akkers, weiden voor het vee en de 
paarden, bergen en wilde bossen,  
die natuurlijke toevluchtsoorden  
voor planten en dieren vormen.

64

Assortiment Los Vascos - 75cl:

• Los Vascos, Chardonnay
• Los Vascos, Sauvignon Blanc
• Los Vascos, Cabernet Sauvignon
• Le Dix de Los Vascos
• Los Vascos, Cromas Cabernet Sauvignon
• Los Vascos, Cromas Carménère

WIJNEN
STILLE WIJNEN





Villa Maria

In 1961, toen hij amper 21 jaar oud was, 
huurde George Fistonich vijf are grond 
van zijn vader in de regio van Auckland 
en begon hij zijn eigen druiven te 
verbouwen. Zijn eerste wijn, Villa Maria, 
produceerde hij in 1962 met de druiven 
die hij op zijn kleine perceel had geoogst. 
Vandaag bezit de familie meerdere 
wijngaarden in Nieuw-Zeeland, waaronder 
het beroemde domein in Marlborough. 
Villa Maria behoort tot de top tien van 
meest bewonderde wijnhuizen ter wereld 
en heeft de afgelopen zestig jaar de 
meeste prijzen weggekaapt van alle 
wijnmakers. 
Als voorlopers van de biologische teelt 
in Nieuw-Zeeland blijven de eigenaars 
van Villa Maria ook vandaag nog zoeken 
naar de beste wijnbouwmethodes, met 
respect voor het milieu. Villa Maria heeft 
meer dan 250 vaste werknemers, teelt 28 
verschillende druivenrassen en exporteert 
wijn naar meer dan 70 landen over de 
hele wereld.
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Assortiment Villa Maria - 75cl:

• Sauvignon Blanc Marlborough « Private Bin » 
• Sauvignon Blanc, Earth Garden
• Chardonnay East Coast « Private Bin »
• Blush Sauvignon
• Pinot Noir, Earth Garden

WIJNEN
STILLE WIJNEN







KOFFIE & THEE 



Másalto

La passion de los cafes del sombra

Het restaurantwezen is een veeleisende 
wereld en tevreden klanten zijn alles. 
Daarom is de afsluiting van een maaltijd 
een uiterst belangrijk moment. Dat is 
het espresso Másalto-moment. Másalto 
wordt geteeld en gebrand volgens de 
regels van de kunst en bestaat uitsluitend 
uit arabicakoffiebonen uit het hoogland, 
die rijp geplukt worden. De harmonieuze 
aroma's maken van uw zaak dé place to be.

Másalto BIO

Er zijn steeds meer liefhebbers van bio-
espresso en daarom hebben wij deze 
nieuwe blend ontwikkeld. Hij bestaat uit 
uiterst zeldzame grand crus met BIO-
certificaat. De koffieplanten worden op 
natuurlijke, ongedwongen wijze geteeld. 
Een teelt met respect voor de mens en 
het natuurlijke ritme van de koffieplanten. 
We hebben onze keuze laten vallen op 
de verrassende aroma's uit Afrika en 
de ronde en complexe smaak uit Zuid-
Amerika.
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@masaltoespresso

www.masalto-espresso.com 

Koffiebonen:

Másalto Espresso 250 g - 1kg
Másalto Espresso BIO 250 g - 1kg
Másalto cafeïnevrij BIO 250g

Gemalen koffie:

Másalto Espresso 250g
Másalto Espresso BIO 250g
Másalto cafeïnevrij BIO 250g

Koffie in capsules:

Másalto Espresso 25 capsules
Másalto Lungo 25 capsules
Másalto Espresso BIO 25 capsules





Vitao

Experience a tea moment  
of pure naturality

Vitao haalde voor zijn biologische thee 
van topkwaliteit inspiratie uit de natuur 
en al haar weldaden. In de thee van 
Vitao is de hoofdrol weggelegd voor 
intense smaken en zuivere ingrediënten, 
om zo kenners en fijnproevers heerlijke 
momenten te bezorgen. Het assortiment 
van Vitao bestaat uit zes traditionele 
en verfijnde mengelingen. Groene 
thee uit China met krachtige en fruitige 
aroma's; heerlijk kruidige, frisse groene 
thee met citroen en gember; groene 
thee met jasmijn, een klassieker met 
een bedwelmende geur; earl grey met 
krachtige bergamot; kamillethee met een 
frisse, zachte smaak en tot slot een infusie 
van lindebloesem met een bloemige, 
houtige smaak.

72 THEE

Vitao in zakjes:

20 zakjes - Groene thee
20 zakjes - Groene thee jasmijn
20 zakjes - Groene thee citroen en gember
20 zakjes - Earl grey bergamot
20 zakjes - Kamillethee
20 zakjes - Lindethee

@taodrinks

www.myhealthychoice.be
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WATER



Fonte Margherita 

Dal 1847

Het water van Fonte Margherita, ook wel 
'De koningin van het Italiaanse water' 
genoemd, komt van bronnen uit de Kleine 
Dolomieten en behoort onmiskenbaar tot 
het erfgoed van deze Italiaanse regio. 
Dit watermerk zag het daglicht in 1845 
en werd vernoemd naar de eerste 
koningin van Italië, 'Margherita' di Savoya. 
Fonte Margherita is sprankelend en 
niet-sprankelend water van topkwaliteit 
voorbehouden voor restaurants. De 
huidige eigenaars van de bron komen uit 
de streek en hebben het productieproces 
gemoderniseerd om het blazoen van hun 
merk op te poetsen. Tegelijk hebben ze 
oog voor het milieu en de omgeving.  
Daarom is Fonte Margherita uitsluitend 
verkrijgbaar in glazen flessen, waardoor 
de zuiverheid van het water en de rijkdom 
aan edele mineralen bewaard blijft.

Water met een authentieke identiteit 
en een teken van de ongeëvenaarde 
Italiaanse levensstijl.
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Fonte Margherita Dal 1847 in fles:

44cl - Sprankelend mineraalwater
80cl - Sprankelend mineraalwater
44cl - Natuurlijk mineraalwater
80cl - Natuurlijk mineraalwater





Chateldon

'Het water van koningen'

In Chateldon, een zeldzaam van nature 
sprankelend water dat ontspringt in het 
hart van de Puy de Dôme, proeft u het 
beste van de natuur. Dit is water met een 
uitzonderlijke mineraliteit en een verfijnde 
smaak. Chateldon is aangenaam, levendig 
en luchtig, en verleidt dankzij de delicate 
smaak en fijne bubbels, die zorgen voor 
een langdurige frisheid in de mond. 
Dit water biedt diepgang aan de fijnste 
maaltijden. U zal van Chateldon houden 
dankzij de uitmuntende smaak en de fijne, 
delicate bubbels.
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Chateldon in fles:

75cl - Sprankelend mineraalwater 

WATER





Thonon

Het zuivere Alpenwater  
uit de Haute-Savoie

Dit heerlijke water uit de Alpen bevat 
na een jarenlange reis door de rotsen al 
het goede uit de bergen. En dat proeft 
u ook. Dankzij het evenwichtige gehalte 
aan mineralen valt het mineraalwater 
van Thonon bij iedereen aan tafel in de 
smaak. Het is aangenaam om te drinken 
en past bij de meest verfijnde gerechten, 
waarbij de diverse smaken tot hun recht 
komen. Dit mineraalwater schittert bij elk 
soort gerecht.
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Thonon in fles:

75cl - Natuurlijk niet-sprankelend 
mineraalwater

WATER
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Al 18 jaar levert Resengo de ideale digitale tools om 
horecaklanten optimaal te bedienen. Met meer dan 
1,45 miljoen maandelijkse gebruikers is Resengo het 
snelst groeiende boekingsplatform!

Resengo is meer dan een reserveringssysteem,  
het is een alles-in-één oplossing die u helpt 
met:

• Uw communicatie
• Uw marketing
• Klantenloyaliteit
• Uw facturering.

Ontwikkel gratis uw restaurantpagina en beheer 
uw reserveringen, take-away service of bied 
cadeaubonnen aan.

Of u nu net begint of al jaren ervaring hebt,  
de oplossingen van Resengo zijn geschikt voor u.

RESENGO



Gastvrijheid start online. Trek de juiste gasten naar je restaurant, zonder extra moeite. 
Laat hen 24/7 zelf reserveringen aanmaken of wijzigen: helemaal in jouw huisstijl en met 

onmiddellijke beschikbaarheidsweergave en bevestiging.

TAFELS RESERVEREN

Verkoop meer maaltijden in één en dezelfde service en genereer direct en automatisch 
meer omzet, terwijl je steeds het overzicht behoudt. Dankzij de onmiddellijke online 

betaling geef je no-shows geen kans.

TAKE-AWAY

Boost je omzet dankzij de verkoop van cadeaubonnen. De mogelijkheden zijn eindeloos, 
de opbrengst zeker en direct. Online betaling, personaliseerbare cadeaubonnen, 

webshop in uw huisstijl en u moet daarvoor niets doen!

CADEAUBONNEN

Via slimme CRM-tools stuur je jouw boodschap meteen naar de juiste doelgroep. 
Werk met klantenkaarten, stuur nieuwsbrieven en informeer klanten over last-minutes 

en promoties. Dankzij de koppeling met de meestgebruikte reservatie- en social 
mediakanalen bereik je meer klanten en vinden zij altijd de weg naar jouw zaak.

MARKETING
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