Verantwoordelijke uitgever:
De Caigny NV
Spijker 79 | 2910 Essen

SPIJKER 79 • 2910 ESSEN
TEL.: 03/667.71.71 - FAX: 03/667.74.09
MAANDAG T/M VRIJDAG: 8:30 - 18:00
ZATERDAG: 9:30 - 17:00 - ZONDAG: 10:00 - 13:00

01

KAPELLENSTEENWEG 113 • 2920 KALMTHOUT
TEL.: 03/666.80.05 - FAX: 03/666.30.18
WOENSDAG T/M VRIJDAG: 9:00 - 18:00
ZATERDAG: 9:00 - 17:00
ZONDAG T/M DINSDAG GESLOTEN

PROMO VAN 14/01 TOT EN MET 23/01/2022,
ZOLANG DE PROMOTIONELE VOORRAAD
BESCHIKBAAR IS

2 CLIP -40%

CLIP 6 X 33 CL

CLIP 6 X 33 CL

CINEY
Blond

€

600

CLIP 6 X 25 CL

Ons vakmanschap drink je met verstand

De herbruikbare verpakkingen zijn aangeduid met dit logo

Respecteer het milieu = koop herbruikbare verpakkingen

Alle aanbiedingen geldig van 14/01 t.e.m. 27/01/2022, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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=

HAPKIN
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

14+10
=
€

355/L

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

30

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

MAES

PACK 8 X 33 CL

VICTORIA 4x33cl FLESSEN
Actie geldig op Victoria 4x33cl. Voor actievoorwaarden, zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.

€

BAK 24 X 25 CL

9 35

€

€

Actie geldig op Stella Artois 24x25cl. Voor actievoorwaarden,
zie deelnemende winkelpunten. Maximaal 1 aanbod per klant.
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ER/VU: J. Theys - Brouwerijplein 1, 3000 Leuven
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ER/VU: J. Decoo - Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

-40%

€

2 PACK*

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

bieren

glas

BAR BELGE
33 cl

Bar Belge (6% Vol.)
Bar Belge is een amberkleurig
speciaalbier met een fijnmazige
schuimlaag. In de neus: een bom
van kruiden en geroosterde mout.
Smaakgewijs vullen de bittere
hop en de levendige kruiden
elkaar aan. Bar Belge is een
elegant bier met een zinderende
finale. Dit bier viel in de prijzen
tijdens de World Beer Awards
in 2020.

BAR BLANCHE

BAR BO

Bar Blanche (5.8% Vol.)
Bar Blanche heeft een bloemig
parfum met een geur van tarwe
en koriander. De smaak is
volmondig kruidig verfrissend.
Bar Blanche is een witbier met
veel body ideaal als aperitief.
Bovendien werd dit witbier
bekroond met de zilveren
medaille bij de Brussels Beer
Challenge.

Bar Bo - Alcoholvrij Amberbier
Bar Bo is een gouden
amberkleurig bier met een
fijnmazige schuimlaag.
Het bier heeft een ingehouden
neus van mout en verse kruiden.
De smaak is volmondig fris en
kruidig met licht gebrande
accenten van mout in de afdronk.

33 cl

33 cl

1 fles

Schuppenboer
75 cl
per 12 flessen
naar keuze

SCHUPPENBOER

Tripel, Grand Cru & Maxima 33 cl
Schuppenboer Tripel - 8% Vol. Alc.
Met de Schuppenboer weten de brouwers van het Nest al meteen hun eerste bier op de kaart te zetten!
Gebrouwen met cascade hop en toevoeging van koriander. Dit bier is een aanrader voor al wie houdt van een
volmondig fruitig bier met een lichtbittere kruidige afdronk.
Schuppenboer Grand Cru - 10% Vol. Alc.
De SchuppenBoer Grand Cru is een sterk blond bier van 10% vol. Het bevat dezelfde ingrediënten als onze
tripel maar met meer hop en een zwaardere moutafzetting. De smaak doet denken aan zoete mout met een
vleugje sinaasappel en abrikoos. Een zoet kruidige ondertoon in de mond die doet verlangen naar een slokje.
Schuppenboer Maxima - 14% Vol. Alc.
Zwaar blond bier waarmee we de limieten van hun
brouwinstallatie hebben opgezocht. Wat zoetig overkomend aroma van honing mout en rijp fruit die we
ook in de smaak terugvinden. De zoet-bittere nasmaak verbergt het hoge alcoholgehalte wat het een zeer
gevaarlijk bier maakt. Proef ook zeker een keer de op houten vaten gerijpte varianten.

NEW RPET 33CL
1 MULTIPACK
+1 MULTIPACK

WIN

GRATIS

24 FLESJES
STELLA
ARTOIS 0,0%
25 CL

Neem deel aan onze
LIPTON ICE TEA

WEDSTRIJD

Multipack = 1x4pack 33cl

01/01-31/01/2022

OP WWW.BELBEV.BE

4x33 cl

BAK 6 X 1 L

€

EVIAN

Ons vakmanschap drink je met verstand
De herbruikbare verpakkingen zijn aangeduid met dit logo
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* 1 Looza
sinaas fles van
1 l gratis bij
aankoop van
5 looza sinaas
flessen
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— Alle aanbiedingen geldig van 14/01 t.e.m. 27/01/2022, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

per 12 flessen
naar keuze

Gratis

in de
kijker

SUNFRUIT

Sinaasappel, Appel

PACK 6 X 50 CL

Respecteer het milieu = koop herbruikbare verpakkingen

— Alle aanbiedingen geldig van 14/01 t.e.m. 27/01/2022, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —

AYET

Door zijn populariteit is rosé steeds minder
seizoensgebonden. Kies zelf jou rosé-moment
en serveer hem bij een lekker zuiders gerechtje
om nu al in zomerse sferen te komen.
Wij adviseren Ayet, een Franse rosé uit de
Languedoc. De zachte kleur zal je ogen niet
onberoerd laten en het genot wordt compleet
wanneer de originele aroma’s van deze wijn je
smaakpapillen beroeren. Het elegante
samenspel van de Cinsault-, Grenache-,
Mourvèdre-druiven resulteert in een subtiele,
harmonieuze rosé van de nieuwe generatie.

AYET

€

FLES 1,5 L

IGP Pays d’Oc – Rosé

€

1360

6 10
FLES 75 CL

5
identieke

flessen kopen

+ 1 identieke fles

GRATIS

+ EXTRA

+ EXTRA BON

+ EXTRA BON

+ EXTRA BON

kassakorting

kassakorting

kassakorting

kassakorting
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per fles
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per fles

1685 - €1

50

15 35
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FLES 1 L

-3€

per fles

2495 - €3

00

21 95

€

=€

FLES 50 CL

per fles

2495 - €3

00

21 95

€
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FLES 50 CL

4390/L

2995 - €300
FLES 50 CL

4390/L

€

€

,

26 95
€

,

5390/L
,

PETERMAN

Graanjenever 30%

FILLIERS

Dry Gin 28 46%

FILLIERS

Dry Gin 28 Pink 37,5%

FILLIERS

Dry Gin 28 “Tribute” 48%

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.

— Alle aanbiedingen geldig van 14/01 t.e.m. 27/01/2022, tenzij per aanbieding anders vermeld en uitsluitend bij afhaling van de goederen. —
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Marques de Monistrol
Selleción Especial Cava Brut:
de perfecte starter
om je appetijt én de juiste
sfeer op te wekken.

VERLANGT U OOK ZO NAAR DE ZON EN
HAAR ZOMERSE TEMPERATUREN?

Haal dan alvast de Spaanse sfeer in huis: maak
een heerlijke paëlla of kies een assortiment van
de populaire tapas zoals patatas bravas, pinchos,
calamares, aioli, gamba’s en albondigas en laat
deze uitstekend begeleiden met onze heerlijke
zonovergoten Spaanse wijnen.

€

730
FLES 75 CL

11

identieke
flessen cava kopen
+ 1 identieke fles cava

GRATIS

5

identieke
flessen wijn kopen

+ 1 identieke fles wijn

GRATIS

€

6 20

€

FLES 75 CL

7 00

€

FLES 75 CL

Tunante de
azabache
Tempranillo
Rioja D.O.Ca:
100%
Tempranillo
Mooie dieppaarse
reflectie, volle
smaak met
zachte afdronk.

1065
FLES 75 CL

Dilemma
Rueda DO:
100% Verdejo
Strogeel van
kleur met groene
reflecties.
Smaken van fris
wit fruit, goed
uitgebalanceerd
met lange
afdronk.

Ons vakmanschap drink je met verstand
www.belbev.be

Azabache Reserva
Rioja D.O.Ca:
Tempranillo en
Graciano
Aroma’s van rijp
rood fruit zorgen
voor een zijdezachte
passage door de
mond, met
gerijpte smaken die
hem voorzien van
elegantie. Lange en
aangename afdronk,
met geweldige
houttonen tannines.

