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18/06 - 17/06/2018
19/10 - 28/10/2018

Drinxit is genomineerd!

STEM NU
op Drinxit!

www.foldervanhetjaar.be

DAAR ZIJN DE
HERFSTBIERTJES
WEER!
IN DIT NUMMER:
Ontdek Rodenbach Vintage: complex, rond, intens en verfrissend • Goldlys: een Belgische whisky
gerijpt op Spaanse vaten • Liefmans Kriek-Brut en Goudenband, wonnen beide goud op de Brusselse
Beer Challenge 2017 • Goeie voornemens? Ga voor Tönissteiner waters en limonades zonder
geraffineerde suiker • Wijnpromo’s uit Zuid-Afrika, Frankrijk en Portugal • Recept: stoofvlees met
St. Bernardus, mmm • Tempelier, een fris gemout en zoet streekbiertje, smaakt nog beter gratis

ontdek alle p
romoties
en leuke ext
ra’s binnenin!

Voor meer info surf naar:

www.drinxit.be

2 pack aan - 50
de

*

%

*naar keuze op het hele gamma

4x25cl

4x25cl

4x33cl

4x33cl

4x33cl

4x25cl

4x25cl

4x33cl

4x33cl

VU/ER : C.Velge, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

BIER FESTIVAL

ontdek,
proef,
geniet !

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
180911_Delhaize_A4 _Craft_NL_EXE.indd 1

12/09/2018 10:06

Tripel Karmeliet
4 x 33 cl

Maes/Cristal
(18+6) x 25 cl

Promo geldig
tot 23/10!

18+6 gratis
Grimbergen Fleur D’Abbaye,
Hop Karakter en Triple
(5+1) x 33 cl

1 glas gratis
bij aankoop van 2 clips
Grimbergen Winter
(5+1) x 33 cl

5+1 gratis
Ciney Blond/Bruin
(5+1) x 25 cl

5+1 gratis

5+1 gratis

1

Rodenbach Vintage 2016
75 cl

Rodenbach Vintage op WBA bekroond als
World’s Best ‘Sour Beer’

bier van
de maand

Rodenbach Vintage is 100 procent, 24 maanden op eikenhouten foeders gerijpt bier, wat resulteert in een superieure Rodenbach Grand Cru.
Brouwmeester Rudi Ghequire: “Rodenbach Vintage is complex, rond, intens en verfrissend.
Kenmerkend is de appelzurige fruitigheid in combinatie met karamel, wilde honing en eik met
een toets van vanille, kers en zoethout. Zijn aroma bevat een vleugje karamel en eikenhout,
alsook toetsen van groene appeltjes vermengd met honing en chocolade. De zachtzure, fruitige
afdronk is lang en mooi in balans, net als bij een grand cru wijn.”
Het is lang niet de eerste keer dat Rodenbach Vintage in de prijzen valt. Een greep uit het
‘palmares’: goud op de World Beer Cup in 2010, beste “dark vintage” en “dark beer” van
Europa en de wereld op de World Beer Awards in 2012, 2013 en 2014, beste “Oud Bruin” op
de World Beer Awards van 2015 en 2016 ...

Smeets
Vruchtenjenevers
70 cl

Glen Moray
Sherry Cask
70 cl

nu in promo!
Le Fort
Bruin/Tripel
4 x 33 cl

1 glas gratis per 2 clips

-1

de réduction - TVAC
korting - incl. BTW

Valable du / Geldig van 28/09/2018 Jusqu’au / t.e.m. 28/10/2018
BIJ AANKOOP VAN / À L’ACHAT DE
of
ou

NAAR KEUZE /AU CHOIX

-1

€

€

1 MULTIPACK 6/8X0.25L PET

geschenkverpakking met
2 glazen
aan gewone prijs

12X0.15L CAN

Uniquement valable chez votre négociant en boissons. / Enkel geldig bij uw drankenhandelaar.
Uniquement valable en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg. Directement déductible à la caisse. Un seul bon par famille et non cumulable. Avis à MM. les Détaillants : ce bon n’est valable qu’à l’achat des produits mentionnés Coca-Cola European Partners Belgium sprl se réserve
le droit de refuser le remboursement en l’absence de preuves d’achat su santes. Bons à renvoyer avant le 28/01/2019 à Coca-Cola European
Partners Belgium sprl c/o HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, Belgique pour le contrôle et le paiement.
Enkel geldig in België en GH Luxemburg. Onmiddellijk aftrekbaar aan kassa. Één bon per gezin en niet cumuleerbaar.
Bericht aan de HH. Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Coca-Cola European Partners Belgium bvba
behoudt zich het recht voor de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 28/01/2019
naar Coca-Cola European Partners Belgium bvba c/o HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse voor controle en terugbetaling.
© 2018 The Coca-Cola Company. “Coca-Cola zero sugar”, “Coca-Cola original taste”, “Coca-Cola light taste”, “Sprite” and “Fanta” are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.

11521-Bon Core5 Minipacks 25cl PET & 15cl CAN.indd 1

de réduction - TVAC
korting - incl. BTW

Valable du / Geldig van 28/09/2018 Jusqu’au / t.e.m. 28/10/2018
BIJ AANKOOP VAN / À L’ACHAT DE

1 MULTIPACK 4X0.40L
NAAR KEUZE /AU CHOIX

Uniquement valable chez votre négociant en boissons. / Enkel geldig bij uw drankenhandelaar.
Uniquement valable en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg. Directement déductible à la caisse. Un seul bon par famille et non cumulable.
Avis à MM. les Détaillants: ce bon n’est valable qu’à l’achat des produits mentionnés Coca-Cola European Partners Belgium sprl se réserve le droit de
refuser le remboursement en l’absence de preuves d’achat su santes. Bons à renvoyer avant le 28/01/2019 à Coca-Cola European Partners Belgium
sprl c/o HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse, Belgique pour le contrôle et le paiement.
Enkel geldig in België en GH Luxemburg. Onmiddellijk aftrekbaar aan kassa. Één bon per gezin en niet cumuleerbaar. Bericht aan de HH. Handelaren: deze bon geldt enkel bij aankoop van het vermelde product. Coca-Cola European Partners Belgium bvba behoudt zich het recht voor de
terugbetaling te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen. Bonnen terug te sturen vóór 28/01/2019 naar Coca-Cola European Partners
Belgium bvba c/o HighCo Data, Kruiskouter 1, 1730 Asse voor controle en terugbetaling.
*Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 5% de jus de pêche à base de concentré avec arôme d’hibiscus sucres et édulcorant.
*Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 1% de jus de mangue à base de concentré avec des extraits de camomille sucres et édulcorant.
*Boisson rafraîchissante aux extraits de thé et 1% de jus de citron à base de concentré, avec sucres et édulcorant.
*Peach Hibiscus drank met thee-extracten en 5% perziksap uit concentraat met hibiscus smaak met suiker en zoetstof.
*Mango Chamomile drank met thee-extracten en 1% mangosap uit concentraat met kamille-extract met suiker en zoetstof.
*Lemon drank met thee-extracten en 1% citroensap uit concentraat, met suiker en zoetstof.
©2018 DP Beverages. “Fuze Tea” is a registered trademark of DP Beverages.
ER/VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl/bvba - Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg, 1070 Bruxelles/Brussel – RPM/RPR BE 0425071420.
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Nu: 5+1*
gratis

Franklin & Sons

2

Tonic Water

De meest authentieke tonic ter wereld!
Een geschiedenis die terug gaat naar het London van 1886!

+
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cocktail van
de maand

=
GRATIS

*bij aankoop van 5 flesjes Indian Tonic water: 1 gratis

Tönissteiner
Limonades + waters
12 x 75 cl

1 fles kopen
=
4-pack Fever-Tree Ginger Ale gratis!

11+1 gratis

2x

DEGUSTATIEGLAZEN
Goldlys Distillers Range
Manzanilla Finish/Madeira Cask Finish
70 cl

2 ‘warm glasses’GRATIS
gratis bij aankoop vanBIJ1AANKOOP
fles VAN EEN

VAN ONDERSTAANDE
perfect
MERKEN
serve

3

4

streekbieren
in de kijker

Liefmans Goudenband

Liefmans Kriek Brut

Liefmans Goudenband is één van de meest unieke bruine bieren ter
wereld. Oorspronkelijk heette het IJzerenband, een verwijzing naar de
ijzeren ringen rond de biertonnen. Toen het werd omgedoopt tot Liefmans Goudenband kreeg het een champagnekurk. Het wordt gemaakt
in open kuipen met bier van gemengde gisting, waarna het 4 tot 12
maanden verder mag rijpen in de kelders. Rijp bier wordt versneden
met jong bier om de gisting opnieuw op gang te brengen.

Dit weelderige bier is het perfecte huwelijk tussen frisse accenten en
de ingetogen zoetzure smaak van krieken. Liefmans Kriek-Brut is een
bier van gemengde gisting, waarvan elke hectoliter tot wel 13 kilogram
fruit bevat!

Liefmans Goudenband is een provisiebier, en net als wijn wordt het
alleen maar beter met de jaren. Zelfs na tien jaar smaakt het roodbruine bier nog altijd even fris! Je ruikt meteen de heerlijke geuren van
karamel, appel, rabarber, kersen en mout. In de mond proef je appel
en kersen, gecombineerd met houttoetsen. De afdronk smaakt naar
noten en gedroogde rozijnen. De lichtzure smaak en de gegrilde bittere
elementen maken van het bier een perfecte match voor blauwe kazen.
Knap!

Het bier krijgt anderhalf jaar lang de tijd om te rijpen, waardoor zijn
zoetzure smaak helemaal tot zijn recht komt.

Offley Porto
Gamma - 75 cl

2de fles -50%

Liefmans Kriek-Brut is een perfecte blend van Oud Bruin en bleek bier
dat op krieken gerijpt heeft.

Liefmans Kriek-Brut heeft een diepe bruinrode kleur en een verfijnde
schuimkraag, met toetsen van hout en amandel. Je proeft duidelijk het
lichtzoete en tegelijk zachtzure karakter van het fruit. De klasse straalt
ervan af…

Schweppes
Tonic/Tonic Zero
Can
6 x 33 cl

2+1 gratis
Dewar’s
Whisky
white label
70 cl

bon
-2,00€

Baron Otard
Cognac
70 cl

Lupulus Hibernatus
33 cl

1 glas gratis
bij aankoop van 12 flesjes

bon
-3,00€

Martini Brut
75 cl

bon
-0,75€

5

wijnen van
de maand

Cape Pride Cabernet
Sauvignon Shiraz
2015
75 cl
- Smaak: aroma’s van
eik, vanille en chocolade, zwarte bosbessen en kruidigheid,
mooi in balans
- Gerechten: alle rode
vleessoorten

Côtes de Saint Clair
2009
75 cl
- Druivensoorten: Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc
- Appellatie: Puisseguin Saint-Emilion
- Aroma’s: rijp rood fruit en kruidige
wijn, zachte tannines, fijne en elegante
wijn
- Gerechten: rood en gegrild vlees,
charcuterie en kazen
- Opdientemperatuur: 18°

€4.75
e 6,33/l

Lagar de Dao Branco
Wit
2015
75 cl

Cape Pride Chenin
Blanc Chardonnay
2016
75 cl

€7.95

Château Chereau
AOC Lussac St. Emilion
2014
75 cl

e 10,60/l

€7.85
e 10,46/l

€4.75

- Smaak: aroma’s van rijpe
nectarine en perzik,
lichte houttoetsen
- Gerechten: vis, salades
en witte vleessoorten

€6.55
e 8,73/l

- Druivensoorten: Encruzado, Malvasia-Fine, Cerceal Branco,
Bical e Verdelho
- Kleur: witgeel
- Neus: rijp wit fruit met botertoetsen
- Mond: vettige aanzet met aroma’s van rijpe perzik, rijpe abrikoos en citrus
de wijn heeft 2 maanden op hout gelegen
- Gerechten: gebakken vis, kalfs- en varkensvlees, gevogelte
- Afdronk: 6codali
- Opdientemperatuur : 8° à 10°C

Château Cap Leon
Veyrin Listrac-Medoc
2013
75 cl

e 6,33/l

- Druivensoorten: 72% Merlot,
16% Cabernet Franc, 12% Cabernet
Sauvignon
- Kleur: intens ruby
- Neus: zwart fruit (bessen, framboos),
vlezig
- Aroma’s: in de aanzet vol en krachtig,
aroma’s van zwart fruit en kruidigheid,
strakke tannines, hoge zuren,
lange, elegante afdronk van zwart fruit
- Opdientemperatuur: 18°C
- Bewaarpotentieel: 10 jaar
- Gerechten: rood en gegrild vlees, wild,
harde en krachtige kazen

Lagar de Darei Dao Tinto
Rood
2010
75 cl

€6.55

- Druivensoorten: Touriga-Nacional, Tinta-Roriz
- Kleur: donker rood
- Kleur: zwart fruit, veel kruidigheid, houttoetsen
- Aroma’s: zwart fruit met een hint van kruidnagel en zwarte pepers
zachte aanzet, mooie soepele tannines met
evenwichtige zuren
18 maanden vatrijping
- Gerechten: alles van rood vlees, gegrild of
gebakken
- Opdientemperatuur: 18°C
- Bewaartermijn: 5 jaar

€12.15
e 16,20/l

- Druiven: 55% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon, 3% Petit
Verdot
- Aroma’s: krachtige elegante wijn van zwart fruit en kruiden,
op gebrande eiken vaten die vanilletoetsen geven in de
afdronk
- Gerechten: rood vlees gebakken of gegrild

e 8,73/l
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Ingrediënten
Het stoofvlees

recept van
de maand

Vlaamse klassieker: ‘Stoofvlees met frietjes’
met Sint Bernardus Abt 12

op wijze van Jeroen Meus (bron: één.be)
Moeilijkheidsgraad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg rundvlees (zenuwstuk, in gelijke stukken)
2 grote uien
1 flesje bruin bier (min. 1flesje, bv. Sint-Bernardus abt 12)
2 eetlepels Loonse (of Luikse) stroop
verse tijm
1 kruidnagel
2 blaadjes laurier
1 stevige bruine boterham
2 eetlepels scherpe mosterd
1 scheutje natuurazijn
boter
peper van de molen
zout

De frieten

• 1 kg aardappelen (loskoken)
Afwerking
• mayonaise

Bereiding
Het stoofvlees:

• Pel de uien en snipper ze in niet al te fijne stukjes.
• Verhit een ruime stoofpot en smelt er een klontje boter in. Stoof
daarin de uien op een matig vuur. Laat de uien niet bruin bakken.
• Verhit een braadpan op een matig vuur en smelt er een klontje
boter in.
• Schroei de stukken vlees in de braadpan tot ze een goudbruin
kleurtje hebben. Kruid het vlees tijdens het bakken met wat peper
van de molen en een snuifje zout.
• Tip: Een grote hoeveelheid vlees bak je het best in meerdere
beurten.
Als je braadpan te vol ligt, wordt het vlees gekookt i.p.v. gebakken.
• Doe de stukjes vlees in de stoofpot met uien. Hou de braadpan
met aanbaksels bij en schenk daarin het bier. Roer alle aanbaksels
van het vlees los terwijl het bier aan de kook gebracht wordt
(deglaceren).
Tip: Gebruik gerust een beetje meer bier dan aangegeven.
• Zodra het bier kookt, giet je het in de stoofpot.
• Bind enkele blaadjes laurier en een paar takjes verse tijm samen
met een eindje keukentouw. Laat het kruidentuiltje meestoven in
de pot.
• Voeg de kruidnagel toe en de Loonse (of Luikse) appel-perenstroop.
• Besmeer het bruin brood royaal met (scherpe) mosterd. Leg de
boterham in de pot, met de besmeerde zijde naar onder.
• Laat het stoofvlees anderhalf tot drie uur lang sudderen op een
zacht vuur. Het deksel hoeft niet op de pot.

De kooktijd is afhankelijk van de kwaliteit van
het vlees. Roer af en toe eens in de pot en controleer
tussendoor of het vlees voldoende gaar is.
• Pas zodra de stoofvleessaus de gewenste dikte heeft, plaats je het
deksel op de stoofpot.
• Werk het stoofvlees af met een klein scheutje natuurazijn en roer
alles om.
• Proef en voeg naar smaak nog wat peper van de molen toe en
een snuifje zout.

geserveerd met...

De frieten:

• Schil de aardappelen en snij ze met de hand in gelijkvormige
frieten. Ze hoeven niet te dun te zijn: een ideale Belgische friet is
13 mm dik.
• Was de frieten niet, want dan spoel je het zetmeel eraf.
• Verhit het frietvet (bij voorkeur Ossewit) op 140°C.
• Bak de frietjes een eerste keer, maar laat ze nog niet kleuren.
(Hierbij pocheer je de aardappelstukjes).
• Laat de frietjes koud worden in een schaaltje met wat keukenpapier
• Verhit het frietvet vervolgens tot 180°C.
• Bak de koude frieten nu goudbruin en knapperig.
• Giet de frieten opnieuw in een schaal met wat keukenpapier, zodat
ze even kunnen uitlekken. Strooi er naar smaak wat zout over.

Sint Bernardus
Abt 12
33 cl

Afwerking:

Serveer een portie stoofvlees met de vers gebakken frietjes en een
flinke lepel mayonaise.

Crodino
Regular & Rosso
(8+2) x 10 cl

8+2 gratis

Evian
(5+1) x 0,5 l
Pet

KOOP
4x

+1
GRATIS

Goudkoperkleurig
speciaalbier
hergist op fles.
Gebrouwen in België
door meesterbrouwers.

5+1 gratis
Brouwerij Corsendonk nv - Slachthuisstraat 27 - B-2300 Turnhout - België - Tel.: +32 (0)14 45 33 11 - Fax: +32 (0)14 45 33 88 - E-mail: corsendonk@corsendonk.com

www.drinxit.be

Wij delen graag:

SINAAS - ORANGE

5+1

V.U./E.R.: MARIEKE VAN BALEN, PEPSICO BELUX BVBA/SPRL, DA VINCILAAN 3, 1935 ZAVENTEM
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GRATIS
www.looza.be

*1 BOUTEILLE D’1L DE LOOZA ORANGE GRATUITE À L’ACHAT DE 5 BOUTEILLES DE LOOZA ORANGE 1L
*1 LOOZA SINAAS FLES VAN 1L GRATIS BĲ AANKOOP VAN 5 LOOZA SINAAS 1L FLESSEN

17008_LOO_Karton_cover.indd 1

06/04/17 12:19

10+2

GRATIS*

PERRIER®
6x33cl

5+1

1 glas
GRATIS

GRATIS*

bij aankoop
van 2 clips
naar keuze

* 16,67% korting op factuur gedurende geldigheid actie /
* 16,67% réduction sur facture pendant la validité de l’action

12x33cl
PERRIER® Citron/Citroen
6x33cl

* 16.67% de réduction sur facture pendant la validité de l’action.
* 16,67% korting op factuur gedurende geldigheid van de actie.

Eerlijk. Eigenzinnig. Echt.

125_NPL_10+2.indd 1

WEST-VLAANDEREN
De Centrale
8600 Diksmuide
Drankcenter Rojo
8610 Handzame
Drankencentrale Decuypere
8530 Harelbeke

PERRIER® Citron vert/Limoen
6x33cl

14/08/18 12:13

125_Perrier_5+1.indd 1

14/08/18 19:31

Drankenhandel Lezy
8880 Sint Eloois Winkel

Dranken Stravbier
9472 Iddergem

Bierhandel Marc Debal
8630 Veurne

De 3 Linden
9270 Kalken

Brouwerij Bartier
8953 Wijtschate

Drankencentrale Allaert
9870 Machelen/Zulte
Dranken Goossens
9041 Oostakker

Dranken Pauwels
8501 Heule

OOST-VLAANDEREN

Drinkmarket Ghekiere
8500 Kortrijk

Nuelant drankencentrale 1
9310 Moorsel

Dranken Bayart
8930 Menen

Nuelant drankencentrale 2
9310 Baardegem

Dranken David
8950 Nieuwkerke

Schepens Bierhalle 1
9630 Zwalm

De Plaetsemolen
8730 Oedelem-Beernem

Schepens Bierhalle 2
9620 Zottegem

In de Klok 1
8720 Oeselgem

Drankencentrale Alldrinks
9660 Brakel

In de Klok 2
8710 Ooigem

Drankencentrale Maes
9200 Dendermonde

Drankenservice Eddy en Marleen
8800 Roeselare

Flandria Drinks
9900 Eeklo

Drankenhal Van Callenberge
9190 Stekene
Drankenhalle Neyt
9950 Waarschoot

Drinks by B-Lite
2950 Kapellen

VLAAMS-BRABANT

LIMBURG

Dranken Vercammen
3220 Kortrijk-Dutsel

Drankenhal Vertessen
3581 Beverlo
Dranken Verslegers
3650 Dilsen-Stokkem
Vandepoel
3545 Halen
‘t Swinneke
3941 Hechtel-Eksel

Dranken Latomme
9930 Zomergem

Bierhandel Sevens
3920 Lommel

ANTWERPEN

Geerkens Drankenhal
3660 Opglabbeek

Drankenhandel Verreydt 1
2275 Lille

V&H Drinks Hubrechts
3660 Opglabbeek

Drankenhandel Verreydt 2
2200 Noorderwijk-Herentals

Dranken Willems
3620 Lanaken

Het Bier- en Wijnhuis
3060 Bertem

Biercentrale Van Dijck
3128 Tremelo
Kefo Dranken
2430 Vorst-Laakdal

HENEGOUWEN
Drinks Soetens
7880 Flobecq

Drankenhandel Daems
2275 Lille (Wechelderzande)
Voor meer info : www.drinxit.be

Leeggoed niet in de prijs inbegrepen - Prijzen enkel geldig bij afhaling in het winkelpunt – Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt en indien de producten voorkomen in het assortiment van het verkooppunt.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

Alle aanbiedingen zijn geldig van 19 okt t.e.m. 28 okt 2018 of tot zolang de voorraad strekt.

