De grootste keuze aan dranken aan voordelige
voorwaarden vind je in onze drankenwinkels
www.belbev.be

Hun adressen vind je op onze website
www.belbev.be of scan de QR-code

BLACK
FRIDAY

16
2021

Sterke Black Friday-promoties,
bij ons niet alleen op vrijdag 26 november maar vanaf

19 NOVEMBER!

GRATIS
1 LAY’S

*

PARTY MIX

Bij aankoop van
2 bakken
*Geldig op Jupiler 24 x 25 cl / 33 cl,
Jupiler 0,0% 24 x 25 cl, Jupiler Blue 24 x 25 cl.
Zolang de voorraad strekt.
Niet combineerbaar met andere promoties
op deze Jupiler-producten.
Een exclusieve actie van

www.belbev.be

Ons vakmanschap drink je met verstand
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FLES 75 CL

Barrel Aged - Jamaican style

,

24 95

€

€

DUVEL

3565/L

Zolang de voorraad strekt.

Ons vakmanschap drink je met verstand

De herbruikbare verpakkingen zijn aangeduid met dit logo

Respecteer het milieu = koop herbruikbare verpakkingen

Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen
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— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —
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= 9 € te betalen
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Er zijn in totaal maar
liefst
Er zijn
in totaal maar liefst
43 flessenkoelkasten
43 fl
te
winnen!
essenkoelkasten
te winnen!

Lipton Ice
Tea
Pepsi

Mort Subite
Lipton
Ice Tea

Chaudfontaine
Mort
Subite

Duvel 6,66
Chaudfontaine

Duvel 6,66
1 met minstens 1 met
Gegarandeerd
minstens
Gegarandeerd
4x33 cl RV
gevulde flessenkoelkast
gevulde flessenkoelkast
(€ 0,40 Leeggoed te betalen)
(€ 0,40 Leeggoed te betalen)
drankenhandelaar
deelnemende drankenhandelaar
Actie geldig t/m 28/11/2021
(voorwaarden
in uw
Belbev-drankenwinkel)
Actie geldig
t/m 28/11/2021
(voorwaarden
in uw Belbev-drankenwinkel)per deelnemende per
Green Mint-Lime
Max
6x33 1x1,5
cl rPetL pet

Gueuze
Lambic
Green
Mint-Lime
4x25
RV
6x33 cl rPet

Bio Limonade
Gueuze
Lambic Orange
6x50
4x25 cl
RV cl pet

4x33 cl RV
Bio Limonade Orange
6x50 (€
cl0,40
petLeeggoed te betalen)

Schrijf je in

PAARACTIE_Folder_halve
pagina.indd 1
BELC2109SPAARACTIE_Folder_halve
pagina.indd 1

op onze mailinglijst

en ontvang voortaan onze folder in jouw mailbox

(€ 0,40 Leeggoed te betalen)

WIN
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24 FLESSEN
VICTORIA 33 CL

Surf naar
onze website
www.belbev.be

of scan de
QR-code

Neem deel aan onze

WEDSTRIJD
OP WWW.BELBEV.BE
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Amai, dat smaakt”, horen we vaak. En
da’s bij Cristal 0.0% niet anders, want
‘t collectief van Cristal heeft de handen
in elkaar geslagen om een alcoholvrije
Cristal te brouwen die gekenmerkt
wordt door ons typische, fijnbittere
en dorstlessende karakter.

,

15

60

260/L

€

0,0%

€

BAK 24 X 25 CL

HET RESULTAAT? 100%
CRISTAL, 0.0% ALCOHOL.

CRISTAL 0.0%,
DA’S VERANTWOORD
GENIETEN WANNEER
JE WILT.
8/11/21 21:03

1 CHOUFFE GLAS

€

bij aankoop van

3 95

,
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GRATIS
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Cris_0314_Visuel_Belbev_A5_V2.indd 2
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— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

NEW

CLIP 6 X 25 CL

2 PACKS CHOUFFnEaar keuze*

*Geldig op La CHOUF

FE 6x33cl en N’ice CHOUF

FE, Cherry CHOUF FE,

Houblon CHOUF FE,

Mc CHOUF FE en CHOUF

FE Soleil 4x33cl

PALM
Dobbel
BB-6666 ACHOUFFE / WIBRIN - BELGIË - WWW.ACHOUFFE.BE

MoC988_poster_A3_geschenkdoos_glas_v2.indd 2

16/09/2021 13:47

De mogelijkheid bestaat dat sommige artikelen niet in alle Belbev-drinkcenters verkrijgbaar zijn • Vermelde prijzen zijn netto-aankoopprijzen incl. BTW per vermelde verpakkingseenheid. Alle aanbiedingen zijn geldig uitsluitend tijdens
de folderperiode, tenzij per aanbieding anders vermeld en zolang de promotionele voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief leeggoed, en enkel van toepassing in onze drive-in. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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-30%

BIJ AANKOOP VAN

3 PACKS

-50%

,

8 95

€

,

€

340/L

V.U./E.R.: J. Decoo, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

CLIP 6 X 25 CL

234/L

3 50

€

PACK 8 X 33 CL

JUPILER 0,0% 6x25cl Flessen

Actie geldig op Leffe Blond of Bruin 8x33cl flessen.
Voor actievoorwaarden, zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.

* Actie geldig op Jupiler 0,0% 6x25cl. Voor actievoorwaarden, zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.

0956 INBR Leffe-A2-PosterNL&FR.indd 1

0980 INBR Jupiler00-A2-Poster.indd 1

5+1 GRATIS

0,0%
KANS

,

€

6 30

PACK 6 X 33 CL
,

Leffe Winterbier 6x33cl

,

23

45

297/L

€

€

PACK 4 X 33 CL

€

304/L
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V.U./E.R.: N. Nonneman, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

VOLLE SMAAK
VOLLE AANDACHT

319/L

PACK*
BAK*

DAT JE ONZE
FANTASTISCHE
PROMOTIE MIST.

€

2/11/2021 14:04

2/11/2021 14:21

LEFFE 0,0% BLOND & BRUIN

€

— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

BIJ AANKOOP VAN

€

E.R./V.U.: J. Decoo - Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

PACK
AAN

BAK 24 X 33 CL

Actie geldig op Leffe Blond 0,0% 24x33cl
en 4x33cl en op Leffe Bruin 0,0% 24x33cl en 4x33cl. Voor actievoorwaarden, zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.

4
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SPICE
— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

UP YOUR

MIX
+ EXTRA BON

€

-1 50

kassakorting
per fles

€

=€

1645 - €1,50

14

95

FLES 70 CL
€

MET PETERMAN
SPICED BELEEF
JE EEN KRUIDIG
AVONTUUR!
Peterman SPICED is een unieke
Belgische rum spirit met een jonge
identiteit. Zĳn zachte volle smaak
dankt hĳ aan de unieke blend van
de beste kruiden en rum. Heerlĳk
puur of in de mix met cola of
ginger beer!
SPICED in de mix met cola is een echte hit:
neem een hoog glas en mix 1/3 Peterman
SPICED met 2/3 cola. Voeg ijsblokjes en een
schijfje limoen (optioneel) toe. Genieten maar!
Hou je van pit? Mix dan SPICED met ginger
beer: neem een hoog glas en mix 1/3 Peterman

21 36/L
,

SPICED met 2/3 ginger beer. Voeg ijsblokjes toe

PETERMAN

Spiced Spirit 30%

en werk af met een schijfje limoen en gember.

+ EXTRA

€

-3

kassakorting
per fles

€

3701 /L
,

HTK

Belgian Dry Gin 43,7%

24 95
FLES 70 CL

,

€

3565/L

FLES 70 CL

€

=€

2895 - €3

25 95
€

REMEDY

Spiced Rum 41,5%

5
De mogelijkheid bestaat dat sommige artikelen niet in alle Belbev-drinkcenters verkrijgbaar zijn • Vermelde prijzen zijn netto-aankoopprijzen incl. BTW per vermelde verpakkingseenheid. Alle aanbiedingen zijn geldig uitsluitend tijdens
de folderperiode, tenzij per aanbieding anders vermeld en zolang de promotionele voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief leeggoed, en enkel van toepassing in onze drive-in. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —
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— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

€

24 95
FLES 1 L

7
De mogelijkheid bestaat dat sommige artikelen niet in alle Belbev-drinkcenters verkrijgbaar zijn • Vermelde prijzen zijn netto-aankoopprijzen incl. BTW per vermelde verpakkingseenheid. Alle aanbiedingen zijn geldig uitsluitend tijdens
de folderperiode, tenzij per aanbieding anders vermeld en zolang de promotionele voorraad strekt. Alle prijzen zijn exclusief leeggoed, en enkel van toepassing in onze drive-in. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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Cielo è Terra

— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

talië heeft meer dan 300 officieel erkende inheemse druivenrassen.
Velen daarvan vind je trouwens uitsluitend in Italië. Er zijn 20
wijnstreken verspreidt over het hele land. Elke streek is uniek en
heeft zijn eigen druivenrassen en klimaat. Deze grote variëteit
aan wijnen maakt van Italië een heel leuk en trendy wijnland.

1

5+

GRATIS

€

545
FLES 75 CL

Cielo

Chardonnay (100%)
Mooie florale
aroma’s die
overgaan in elegante
fruittoetsen van
appel en citrus. Deze
wijn is verfrissend
en mooi in balans.

8

€

4 95
FLES 75 CL

Cielo

Garganega (50%)
Chardonnay (50%)
Een assemblage
van Chardonnay
en Garganega,
een lokale, edele
witte wijndruif uit
Veneto en een ideale
blendingpartner

€

6 15
FLES 75 CL

Cielo

Pinot Grigio (100%)
Een rijke fruitige wijn
met frisse minerale
smaken van peer,
perzik en citrus.

€

4 95
FLES 75 CL

Cielo

Merlot (50%)
Raboso (50%)
De Raboso druif is een
inheemse druivensoort
uit Noordoost Italië.
Raboso wordt veel gebruikt voor de productie
van rosé prosecco. De
geur is vaak verleidelijk
met een lichtzoete
zweem van rijprood
zomerfruit. De smaak is
verrassend fruitig.

€

5 95
FLES 75 CL

Cielo

Sangiovese (100%)
Intense kleur met
paarse rand. Tonen
van bosvruchten
in de neus en een
mooie ronde fluweelzachte afdronk met
toetsen van rode
bessen.

€

5 35
FLES 75 CL

Cielo

Merlot(100%)
Prachtige robijnrode
wijn met een neus
van rode bessen,
kersen en frambozen.
Rond van smaak met
veel sappig fruit en
zwoele mediterrane
kruiden.
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€

585
FLES 75 CL

Cielo

Pinot Grigio (100%)
Blush
Deze blush rosé van
Cielo heeft een zeer
lichte roze kleur.
Door de zachte
persing en de koude
vergisting heeft hij
een uitgesproken
fruitig aroma met
een klein zoetje in
de afdronk.

Apero
Time !

3

%
PROMO 25
identieke
flessen kopen

+ 1 identieke fles

GRATIS

,

3 25

€

€

165/L

Regular & Max

bij aankoop van
5 Looza sinaas
flessen

€

5+1
=

10 95

,

1 Looza
sinaas
fles van 1 L
gratis

183/L

PACK 6 X 33 CL

€

BAK 6 X 1 L

SCHWEPPES

Indian Tonic, Zero, Pink, Agrum’, Agrum’ Zero, Lemon, Lemon Zero, Virgin Mojito
1 x 1,5 L

I lilike
it
like
that.
that

BLACK
FRIDAY

Bij uw lokale gerechten
hoort BRU®

Sterke Black Friday-promoties,
bij ons niet alleen op
vrijdag 26 november maar vanaf

19 NOVEMBER!

GRATIS*

€

8 25

BAK 6 X 1 L

,

bij aankoop van
2 packs of bakken
BRU® 6 x 1 L

1 38 /L

4 BRU® GLAZEN

€

— Alle aanbiedingen geldig van 19/11 t.e.m. 28/11/2021, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

PEPSI

SUNFRUIT

Sinaasappel & Appel

* Week : 44-47. Geldig op volledige gamma BRU® (on folder).

SPADE 1930 Promotie 3_03.indd 2

Ons vakmanschap drink je met verstand
8/09/21 17:27

www.belbev.be

9

