EINDEJAARSCATALOGUS 2019

GESCHENKEN
VOOR JE MEDEWERKERS EN RELATIES

BIEREN
STERKE DRANKEN
WIJN & BUBBELS
CADEAUMANDEN

KLAAR VOOR
DE EINDEJAARSFEESTEN?

Het eindejaar nadert met rasse
schreden. Ben je nog op zoek naar
het ideale eindejaarscadeau voor
je klanten of medewerkers? Schenk
hen een gepersonaliseerde fles
met je eigen logo en/of tekst.

Wie van bier houdt, weet dat er eindeloos veel soorten
bestaan. Op de volgende pagina’s kan je onze selectie
bieren en speciaalbieren ontdekken voor dit eindejaar.

21

88
,

excl.
BTW

26,47 incl. BTW

De eindejaarsfeesten kloppen weer aan – wat
gaat dat toch snel! – en bij het eindejaar
horen natuurlijk geschenken. Ben je nog op
zoek naar leuke ideeën? Dan kunnen wij

CHIMAY
MAGNUM / JEROBOAM
GRANDE RESERVE 9%
1,5 L / 3 L

jou met deze prachtige catalogus zeker
verder helpen. Wij hebben speciaal voor
je medewerkers, relaties en klanten de

De Magnum Chimay
Grande Réserve bevat de
drink je met verstand
Bier met liefde gebrouwen,
excl.
aan dit logo Chimay, een donker
herkent uBlauwe
Een echt trappistenproduct
BTW
trappistenbier met een sterk
aroma en een complex
26,41 incl. BTW
smaakpalet dat zich met de
jaren verder ontwikkelt.

Alles in huis
voor een geslaagd
eindejaar!

beste geschenken uitgezocht. Je kan
ons steeds contacteren via de gegevens
op het bijgevoegde bestelformulier. Bestel
de cadeaus zeker op tijd, zodat iedereen
dit eindejaar kan genieten van zijn of haar
geschenk. Daar drinken we eentje op!

21,83
INCLUSIEF

1,5 L

13
36,73

2 GLAZEN

,59

excl.
BTW

16,44 incl. BTW

3L

CHIMAY

CHIMAY

MAGNUM
GRANDE RESERVE 9%

MAGNUM
CINQ-CENTS 8%

1,5 L + 2 glazen

1,5 L + 2 glazen

excl.
BTW

44,44 incl. BTW

Eén van de slechts veertien officiële trappistenbieren in de wereld, gebrouwen
in de Abdij van Scourmont. Bier van hoge gisting, hergist op fles.

CHIMAY
MAGNUM
CINQ-CENTS 8%

CHIMAY

8,25

1,5 L

GRAND RÉSERVE 9%
HOUTEN KIST

excl.
BTW

De Magnum Chimay CinqCents bevat Tripel Chimay, een
goudkleurig bier dat een zachte,
licht bittere smaak combineert met
een zeldzaam evenwicht.

75 cl

De Blauwe Chimay heeft een
donkere volheid; een rijkelijk
aroma en een complex smaakpalet
dat zich nog in de loop der jaren
blijft ontwikkelen.

9,98 incl. BTW

INHOUD

13

,42

16,24 incl. BTW

CHIMAY
BLEUE
BARRIQUE CHÊNE
75 cl

P. 3
BIEREN

P. 15
STERKE
DRANKEN

P. 23
WIJN &
BUBBELS

P. 26
CADEAUMANDEN

INCLUSIEF
1 GLAS

CHIMAY

11

,49

excl.
BTW

13,90 incl. BTW

De 4 soorten Chimay trappistenbieren:
QUADRILOGIE MIX Chimay Goud, Chimay Rood, Chimay Tripel
4 x 33 cl + 1 glas en Chimay Blauw met klassiek glas 33 cl.

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

Een uitzonderlijk bier dat wordt
gefermenteerd in nieuwe eiken vaten.
Het bier geniet een drievoudige
fermentatie en een langdurige rijping
op vat. Grande Réserve wordt niet
gefilterd of gepasteuriseerd.

14

,11

excl.
BTW

17,07 incl. BTW

excl.
BTW

3 - BIEREN

2 - VOORWOORD

BIEREN

BUSH

BUSH

DE CHARMES

DE NOËL PREMIUM
75 cl & 1,5 L

Hugues Dubuisson kwam op het
idee om de Bush Blond te laten
rijpen op eikenhouten vaten waarin
zich vroeger witte Bourgogne
wijn bevond. Dit uitzonderlijk
procédé biedt het bier een zeer rijk
smaakpalet.

De Bush de Noël Premium is een traditionele
Bush de Noël hergist in flessen tijdens een
verblijf van 3 weken in de warme kamer.
Deze klassieker tijdens de eindejaarsperiode
is gebrouwen in beperkte oplage.

13

,01

excl.
BTW

5

,71

1,5 L

12

excl.
BTW

6,90 incl. BTW

14,18 incl. BTW

GOUDEN CAROLUS

75 cl

75 cl

,54

GESCHENK
4 x 33 cl + glas

4 verschillende Gouden
Carolus bieren: Classic, Tripel,
Hopsinjoor en Ambrio. Met het
bijhorende bierglas ontdek je
de verscheidenheid en kwaliteit
van deze wereldgerenommeerde
Belgische speciaalbieren.

excl.
BTW

15,17 incl. BTW

INCLUSIEF

15,74 incl. BTW

GLAS

BUSH

9

,89

16

,74

excl.
BTW

11,97 incl. BTW

4 x 33 cl + glas

Voor de feestelijke eindejaarsperiode
is Bush de Noël een ideaal bier.
Door het gebruik van karamelmout
ontwikkelt het bier een koperrode kleur
en wordt het volrond.

BUSH
DE NUITS

12

,74

75 cl

13

,79

INCLUSIEF
GLAS

excl.
BTW

20,26 incl. BTW

DE NOËL GESCHENK

De Bush de Nuits rijpt 6 tot 9
maanden lang in eikenhouten vaten
waarin zich voorheen Bourgogne de
Nuits-St-Georges bevond. Dit is een
bier met karakter, met een heldere
kleur, vineuze aroma’s en een
smaakprofiel dat neigt naar wijn.

excl.
BTW

GOUDEN CAROLUS

GOUDEN CAROLUS

IMPERIAL DARK & BLOND
HOUTEN KIST

CLASSIC & TRIPEL
HOUTEN KIST

2 x 75 cl

2 x 75 cl

De Gouden Carolus Imperial Dark/
Blond is een uitzonderlijk bier dat
doorheen de jaren een verfijnde
complexiteit en intense aroma’s
ontwikkelde. Deze houten kist bevat
zowel Imperial Dark als Imperial Blond.

In deze houten kist zitten 2 wereldgerenommeerde speciaalbieren: Gouden
Carolus Classic werd verkozen tot
’s werelds beste donker bier en Gouden
Carolus Tripel tot ’s werelds beste tripel
(World Beer Awards 2012).

GOUDEN CAROLUS

15,42 incl. BTW

WHISKY INFUSED HOUTEN KIST

20

,66

BUSH

2 x 75 cl + glas
excl.
BTW

Dit donker speciaalbier werd verrijkt met een infusie van Gouden Carolus Single
Malt whisky. Driemaal op rij verkozen tot ‘Beste Bier’ op het grootste bierfestival
in België (Zythos Publieksprijs 2017, 2018 & 2019).

INCLUSIEF
GLAS

25,00 incl. BTW

CARACTÈRE EN
TRIPLE GESCHENK
2 x 33 cl + glas

excl.
BTW

16,69 incl. BTW

SURFINE
GESCHENK

INCLUSIEF

4 x 33 cl + glas

12

Bush Caractère is één van de oudste
Belgische speciaalbieren en het
paradepaardje van Brasserie Dubuisson.
De Bush Caractère wordt ook wel de
Bush Ambrée genoemd, een kristalhelder
amberkleurig bier. Geniet ervan in
combinatie met de Bush Triple.

INCLUSIEF

INCLUSIEF

GLAS

GLAS

34
,

excl.
BTW

14,93 incl. BTW

GLAS

Met de Surfine laten wij een
merk heropleven dat ontstaan
is uit het rijke verleden van
Brouwerij Dubuisson. Het
gaat om een traditionele
Saison, een typisch
Henegouws streekproduct.

11

,70

14,16 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

excl.
BTW

CUVÉE DES TROLLS
Tambour Trolls
6 x 25 cl + glas

LINDEMANS

De Cuvée des Trolls is een
ongefilterd blond bier met een
natuurlijke sluier. Door toevoeging
van gedroogde sinaasappelschil
tijdens het koken, ontwikkelt het bier
zeer aangename fruitige aroma’s.

11

,89

excl.
BTW

excl.
BTW

14,39 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

GIFTPACK

GLAS

LINDEMANS

GESCHENKKIST

GIFTPACK

12 x 25 cl + opener

4 x 37,5 cl + glas

Deze geschenkverpakking bevat
een Lindemans kristallen glas en
4 Lindemans lambiekbieren: Kriek,
Framboise, Pecheresse en Faro.

Deze geschenkkist bevat een
Lindemans retro opener en
12 Lindemans Lambiekbieren.

Deze geschenkverpakking bevat
een Lindemans kristallen glas en 4
Lindemans lambiekbieren: Framboise,
Cassis, Oude Gueuze en Faro.

7

20

12

4 x 25 cl + glas

INCLUSIEF

LINDEMANS

,82

excl.
BTW

9,46 incl. BTW

,19

excl.
BTW

24,43 incl. BTW

,82

excl.
BTW

15,51 incl. BTW

5 - BIEREN

4 - BIEREN

11

,72

Ontdek ook de geschenkverpakkingen
van gouden carolus met whisky op p. 15

TRIPEL KARMELIET

GESCHENK

GESCHENK

4 x 33 cl + glas

4 x 33 cl + glas

Heden ten dage is Kwak één
van de weinig overgebleven
historische Belgische bieren en
het wordt met respect voor de
traditie nog steeds geschonken in
zijn origineel Kwakglas.

4 x Tripel Karmeliet
met een bijhorend glas,
waarmee dit beroemde
Belgische bier kan worden
geproefd! Een klassieker!

14

,76

11

,33

excl.
BTW

17,85 incl. BTW

INCLUSIEF

7 - BIEREN

6 - BIEREN

KwaReMont is het
Bier van KopMaNnen
en KopVrOuwEn.

KWAK

excl.
BTW

13,70 incl. BTW

INCLUSIEF

GLAS

GLAS

KWAREMONT
BELLE-VUE

75 cl

Net als de befaamde kuitenbijter
uit de Vlaamse Ardennen, is
Kwaremont karaktervol en pittig
gekruid. Het bier van iedereen
met een hart voor fietsen.

KWAREMONT
GESCHENK
4 x 33 cl + glas

Kwaremont is geschikt voor elk seizoen. Het volmout bier zorgt voor
een flinke dosis vloeibare suikers na een stevige inspanning, want
een gepassioneerd fietser zit nooit stil.

3,94

12,41

excl.
BTW

4,77 incl. BTW

excl.
BTW

15,02 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

WIEZE

SOUR POWER PACK

GESCHENK

KOKER

6 x 33 cl

2 x 75 cl

75 cl

Petrus is de referentie voor zure
bieren. 3 x Petrus Aged Pale,
2 x Petrus Aged Red en 1 x Petrus
Roodbruin.

Naar aanleiding van de 250ste verjaardag van
Brouwerij Dubuisson en de 125ste verjaardag
van Brouwerij De Brabandere hebben ze samen
twee nieuwe bieren op de markt gebracht,
‘Alliance’: een combinatie van Alliance Barrel
Aged 75 cl en Alliance Foeder Aged 75 cl.

Het bier zoals de garçon, met
karakter, klasse en vol verhalen!
Een eigentijdse parel van hoge
gisting met een fijne bitterheid,
licht kruidig en toetsen van citrus.

12

excl.
BTW

14,69 incl. BTW

21,89

excl.
BTW

26.49 incl. BTW

4

,75

excl.
BTW

5,74 incl. BTW

GESCHENK

75 cl

75 cl + 2 degustatieglazen

De Belle-Vue Selection
Gueuze werd samengesteld
uit verschillende jaargangen
Belle-Vue lambiekbier, gerijpt
op eikenhouten foeders in de
kelders van de brouwerij. Na
de botteling heeft deze Gueuze
nog 6 maanden gerijpt op fles,
wat resulteert in een uiterst
aangename Gueuze met fijne
toetsen van citrus, typische
lambiek aroma’s en een lange
gebalanceerde afdronk.

Tripel Karmeliet:
ontdek deze grote
Belgische klassieker
in 75 cl formaat.

Ideale verpakking om een fles
Tripel Karmeliet met 2 te delen.
Dit meer dan 300 jaar oude
bierrecept beschrijft het gebruik
van de 3 graansoorten: tarwe,
haver en gerst.

8

ALLIANCE

TRIPEL KARMELIET

75 cl

,84

PETRUS

,14

TRIPEL KARMELIET

SELECTION GUEUZE

3

,46

excl.
BTW

4,19 incl. BTW

11

,67

excl.
BTW

14,12 incl. BTW

INCLUSIEF

excl.
BTW

2 GLAZEN

10,70 incl. BTW

4+1

5+1

De traditie van het Leffe bier
kan nagetrokken worden tot
het jaar 1240.

tot 15/12/19
5 pakketten

tot 15/12/19
6 flessen

4+1

INCLUSIEF

tot 15/12/19
5 pakketten

LEFFE
MEDAL PACK
6 x 33 cl

GLAS

7

,25

excl.
BTW

8,77 incl. BTW

Ontdek via deze giftpack de 3 Leffe varianten die
bekroond zijn met gouden medailles op de World Beer
Awards 2017. Leffe Blond, Leffe Rituel 9° en Leffe Tripel.

LEFFE
BLOND
75 cl

3

,41

excl.
BTW

4,13 incl. BTW

Een echt aperitiefbier dat ook heerlijk smaakt
bij tal van gerechten, vooral bij rood vlees,
zoetzure gerechten en kazen zoals Camenbert,
Brie, Brillat-Savarin of Saint-Marcellin.

LEFFE
WELCOME
4 x 25 cl + glas

excl.
BTW

7,27 incl. BTW

Toegankelijk geschenk om de 3 populairste
Leffe varianten (Leffe Blond, Leffe Ruby, Leffe
Bruin) te ontdekken: inclusief 25 cl Leffe glas!

VRAAG OOK NAAR DE 75 CL FLESSEN VAN ANDERE BIEREN ZOALS DEUS, KWAK, LEFFE RUBY…

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

6

,01

INCLUSIEF
GLAS

OMER. Traditional Blond is een overheerlijk bier van
hoge gisting met nagisting op de fles. OMER. dankt
zijn fijn, fruitig aroma en subtiele bitterheid aan
de zorgvuldig geselecteerde grondstoffen zoals de
beste gerstemout uit de Loirestreek.

12

,01

2 GLAZEN

2 GLAZEN

DEGUSTATIEBOX
4 x 33 cl + 1 glas / 2 degustatieglazen

INCLUSIEF

INCLUSIEF

OMER.

13

,08

excl.
BTW

15.83 incl. BTW

OMER.

OMER.

DEGUSTATIEFLES

DEGUSTATIEBOX

75 cl

75 cl + 2 degustatieglazen

Deze degustatiefles OMER. 75 cl is
het ideale geschenk. Gepresenteerd
in de stijlvolle koker en met
een boekje rond de hals dat de
volledige geschiedenis van OMER.
vertelt.

De OMER. degustatiebox
combineert een fles OMER.
75 cl met 2 degustatieglazen.
Een relatiegeschenk dat door
velen zal gesmaakt worden.

8

,67

excl.
BTW

14.53 incl. BTW

Dé referentie onder de zware blonde
bieren heeft een uitgesproken karakter en
een typische bitterheid door verschillende
exclusieve hopsoorten.

13

10,49 incl. BTW

excl.
BTW

15,81 incl. BTW

DUVEL
GESCHENK DUVEL &
DUVEL TRIPEL HOP

7,81 incl. BTW

DUVEL

DISCOVERY
PACK

KOKER

4 x 33 cl + glas

10,87

6

,45

LA CHOUFFE

75 cl
excl.
BTW

13,15 incl. BTW

,07

excl.
BTW

9 - BIEREN

8 - BIEREN

SSST,
HIER RIJPT
DEN DUVEL

Chouffe valt op door de kwaliteit van haar
speciaalbieren, de uitmuntendheid van de
ingrediënten en de bedrevenheid van haar
brouwers. Uitgesproken bitter bier, ondersteund
met de nodige hoeveelheid alcohol en een
aangename, droge afdronk. Een krachtig bier dat
zowel bierliefhebbers als kenners zal bekoren.

INCLUSIEF
GLAS

2 x 33 cl + glas
excl.
BTW

De smaak van Duvel is
mooi gebalanceerd met
een vleugje kruidigheid.
Door toevoeging van een
derde hopsoort, Citra,
is Duvel Tripel Hop de
extra hoppige versie van
Duvel.

6

,91

excl.
BTW

8,36 incl. BTW

Dit discovery pack bevat een gamma van
verschillende soorten Chouffe: La Chouffe,
Houblon chouffe, Chouffe Soleil, Cherry Chouffe.

OMER.
BELGIAN BEER BOX
6 x 33 cl + glas

De Belgian Beer Box bevat 4 unieke
bieren: 2 x OMER. Traditional Blond, 1 x
LeFort, 2 x Tripel LeFort, 1 x VanderGhinste
Roodbruin + 1 uniek degustatieglas.

INCLUSIEF
GLAS

19

,40

INCLUSIEF

excl.
BTW

GLAS

23,47 incl. BTW

LA CHOUFFE
GESCHENK

INCLUSIEF

4 x 33 cl + glas

10,06

GLAS

excl.
BTW

12,17 incl. BTW

11

50
,

DUVEL
1,5 L

13,91 incl. BTW

excl.
BTW

DUVEL
GESCHENK
4 x 33 cl + glas

BIG CHOUFFE
1,5 L

TRIPEL LEFORT
4 x 33 cl + glas

INCLUSIEF
GLAS

TRIPEL LEFORT

INCLUSIEF

75 cl + 2 glazen 25 cl

12

excl.
BTW

15,46 incl. BTW

13

,31

excl.
BTW

16,11 incl. BTW

GLAS

9

11,02 incl. BTW

excl.
BTW

13

,54

excl.
BTW

16,38 incl. BTW

4 x 33 cl + glas

Tripel LeFort is een goudblond bier van 8,8% met een fris, fruitig aroma en een mooie
zachte en volle smaak. Met toetsen van vanille-kruidnagelaroma en smaak van bananen
en rode appels.

,78

INCLUSIEF

LEFORT

2 GLAZEN

11
,

Deze geschenkverpakking biedt je vier
overheerlijke flesjes LEFORT met zijn bijhorend
glas. Genieten verzekerd!

12

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

,98

excl.
BTW

15,71 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

11 - BIEREN

10 - BIEREN

7

,80

to the

S
R
CHEE ECTED

excl.
BTW

P
X
UNE

9,44 incl. BTW

INCLUSIEF
DELIGHT GLAS

Met het Taste Belgium pack combineerden we
het beste uit de verschillende windstreken van
ons land. Duvel, La Chouffe, Triple d’Anvers en
Liefmans Fruitesse.

TASTE
BELGIUM
4-PACK

CORNET

Een stijlvolle, houten krat met
10 of 20 flesjes Cornet. Voor
de echte bierliefhebber.

Cornet is een zwaar blond Belgisch bier (8,5 Vol.%
Alc.) van hoge gisting. Het bier krijgt z’n subtiele
vanilletoets dankzij de eikenhouten snippers die
tijdens het brouwen worden toegevoegd.

4

,56

19

2x 33 cl + 2 x 37,5 cl +

12

10 x 33 cl

,00

LUXE BOX

2 x 25 cl + 2 x 33 cl + 1 x 37,5 cl

,74

LUXEVERPAKKING
HOUTEN KRAT

75 cl

RODENBACH

GIFTPACK
Rodenbach is een verfrissend,
Vlaams roodbruin bier van
gemengde gisting. Dit erkend
traditioneel streekproduct
heeft een zachtzure smaak en
complexe fruitigheid.

3 x 33 cl + 1 x 25 cl

CORNET

RODENBACH

15

,06

15,41 incl. BTW

GLAS

22,99 incl. BTW

Grand Cru 33 cl
Alexander 33 cl
Caractère Rouge 37,5 cl
Vintage 37,5 cl
stijlvol degustatieglas

excl.
BTW

INCLUSIEF

excl.
BTW

uniek delight glas

9

,11

excl.
BTW

11,02 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

excl.
BTW

18,22 incl. BTW

10

,22

excl.
BTW

12,36 incl. BTW

excl.
BTW

5,51 incl. BTW

CORNET
GIFTPACK
6 x 33 cl + 2 glazen

Zes keer Cornet en het
speciaal ontworpen
Cornet-glas in een mooie
geschenkbox. Het perfecte
geschenk voor wie heerlijk
wilt degusteren.

13

,21

excl.
BTW

15,98 incl. BTW

LUXEVERPAKKING
HOUTEN KRAT
20 x 33 cl

INCLUSIEF
2 GLAZEN

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

28

,76

excl.
BTW

34,80 incl. BTW

HAPKIN

GRIMBERGEN

GIFTPACK

GIFTPACK

4 x 33 cl + glas

4 x 33 cl + glas

Hapkin is een Belgisch, krachtig blond bier van hoge gisting,
gekenmerkt door een volle,witte schuimkraag en een droge, pittige
afdronk. Tijdens het brouwproces wordt Hapkin 4 keer gehopt. De
verschillende hoppen zorgen voor een fruitige toets, die de subtiele
hopbitterheid mooi aanvult.

Een cadeauverpakking met 4 smaakvolle Grimbergen bieren en het
iconische Grimbergen glas om ze uit te proeven. Het pakket bevat de
Grimbergen Blond, Grimbergen Dubbel, Grimbergen Hop Karakter en
Grimbergen Tripel.

GIFTPACK

INCLUSIEF
GLAS

4 x 33 cl + glas

INCLUSIEF

TRIGNAC

13 - BIEREN

12 - BIEREN

BRUGGE TRIPEL

INCLUSIEF

GLAS

GLAS

PREMIUM DEGUSTATIEBIER
75 cl

Brugge Tripel is een goudblond bier van hoge
gisting met een krachtige, bitterzoete smaak.
Op smaak gebracht met het historisch
kruidenmengsel ‘Gruut’. Dit bier ondergaat
een tweede gisting op fles, wat extra pit
geeft. Een klassevolle geschenkbox met
degustatieglas om heerlijk van te genieten.

Trignac is een premium degustatiebier enig in zijn soort.
Het is een op cognacvaten gerijpte Kasteel Tripel. Het zoete
aroma van druiven en de alcohol laten zich niet wegcijferen.
Ook in de smaak komt dit duidelijk terug, met een neiging
naar cognac.

KASTEEL

KASTEEL

ROUGE

ROUGE

2 x 75 cl + glas

4 x 33 cl + glas

Een unieke blend van
Kasteel Donker met
gemacereerde kersen.
Een bier met een
overweldigend aroma
voor de liefhebbers van
zoete kersen. Het fruit
overvleugelt de mout met
toetsen van chocolade
en peper.

11

,45

9

,87

excl.
BTW

13,85 incl. BTW

excl.
BTW

11,94 incl. BTW

KASTEEL
DONKER & TRIPEL

20

,76

19

,37

excl.
BTW

25,12 incl. BTW

excl.
BTW

23,44 incl. BTW

INCLUSIEF

INCLUSIEF

2 GLAZEN EN
RECEPTENBOEK

GLAS

8

,79

10

,16

excl.
BTW

10,64 incl. BTW

KASTEEL

4 x 33 cl + glas

DONKER & TRIPEL

Kasteel Donker behoort
tot de familie van
Belgische quadruppels en
is verrassend complex.
Kasteel Tripel is de moeder
van alle tripels. Twee
bieren om van te genieten
en de dag met een goed
gevoel af te ronden.

2 x 75 cl + glas

8

excl.
BTW

,84

12,29 incl. BTW

11

,61

excl.
BTW

10,70 incl. BTW

excl.
BTW

14,05 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

INCLUSIEF
GLAS

Dit is een bier voor fijnproevers! Het subtiele en complexe karakter
van een jarenlang gerijpte Kasteel Donker. Cuvée du Château
evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte Kasteel Donker.
De smaak van het bier neigt naar porto.
Een volwaardig gastronomisch bier.

CUVÉE
DU CHATEAU
HOUTEN KIST

CUVÉE
DU CHATEAU
FILOU

PALM

GIFTPACK

DEGUSTATIEBOX

4 x 33 cl + glas

6 x 25cl + 2 glazen + receptenboek

Wie is hier de grootste Filou? Filou is een straffe blonde met karakter, een
echte doordrinker. Ondeugend maar zonder kwade bedoelingen. In dit
pakket vind je vier keer Filou, een glas en een sleutelhanger die je tevens
kan gebruiken als flesopener.

Een vlot drinkend, amberkleurig bier van hoge gisting (5,2 Vol. % Alc.)
met een honingachtige malsheid en een fruitig gistingsaroma.
Gepresenteerd in een mooie box, het typische, retro Palm-glas en een
kookboek vol verrassende biergerechten door Viki Geunes. Voor de echte
bourgondiër.

2 x 75 cl + glas

4 x 33 cl + glas

11,05

18

,98

excl.
BTW

22,97 incl. BTW

13,37 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

INCLUSIEF
GLAS

excl.
BTW

INCLUSIEF

GLAS

2 GLAZEN

Geef je graag iets sterker dit eindejaar? Bekijk dan zeker deze
originele gins, porto’s, rums en andere sterke dranken!

GULDEN DRAAK
& GULDEN DRAAK
QUADRUPEL

GULDEN DRAAK
GIFTPACK

GIFTPACK

75 cl + 2 glazen

2 x 33 cl + glas

7

38

,85

Ontdek de Gulden Draak Classic,
een donkere tripel van hoge gisting
met nagisting op fles. Bevat twee
drakenei glazen van 25 cl.

Ontdek de Gulden Draak Classic
en de Gulden Draak Quadruple.
Speciaalbieren van hoge gisting
met nagisting in de fles. Met
drakenei glas van 33 cl.

,78

WHISKY

STERKE DRANKEN

15 - STERKE DRANKEN

14 - BIEREN

INCLUSIEF

9

,47

excl.
BTW

9,41 incl. BTW

INCLUSIEF

11,46 incl. BTW

2 GLAZEN

GOUDEN
CAROLUS

INCLUSIEF
4 GLAZEN

GIFTPACK
5 L + 4 glazen

De Gulden Draak Classic in een handig vat van 5 L
samen met 4 drakenei glazen van 25 cl. Ideaal om te
delen met vrienden en familie. Speciaalbier van hoge
gisting met nagisting.

35

47,00 incl. BTW

excl.
BTW

GULDEN DRAAK

,82

SINGLE MALT

41

,28

GOUDEN CAROLUS

70 cl in etui

Gouden Carolus Single Malt is een verfijnde whisky gedistilleerd uit het
moutbeslag van het bier Gouden Carolus Tripel. Verkozen tot Beste Belgische
Single Malt (World Whiskies Awards 2018).

excl.
BTW

49,95 incl. BTW

SINGLE MALT GIFTPACK
50 cl + 2 glazen

In deze geschenkverpakking zitten 2 originele Gouden Carolus whiskyglazen
om samen te kunnen genieten van een glaasje Belgische whisky.

28

,93

excl.
BTW

43,34 incl. BTW

excl.
BTW

35,01 incl. BTW

17

,36

INCLUSIEF

PIRAAT &
PIRAAT TRIPEL HOP

excl.
BTW

GLAS

excl.
BTW

21,00 incl. BTW

GIFTPACK
2 x 33 cl + glas

Piraat Tripel en Piraat Tripel Hop, twee
blonde speciaalbieren van hoge gisting
met glas van 33 cl.

7,01

INCLUSIEF
GLAS

excl.
BTW

8,48 incl. BTW

ZES EXCLUSIEVE BELGISCHE BIEREN

GOUDEN CAROLUS

SINGLE MALT TASTING SET

SINGLE MALT DISCOVERY BOX

20 cl + glas in etui

4 x 33 cl + 1 x 20 cl + 2 glazen

In deze proefset zit een kleine fles Gouden Carolus Single Malt whisky en
een origineel glas: een ideaal geschenk om deze prijswinnende Belgische
whisky te ontdekken.

Deze Discovery Box bevat een fles Gouden Carolus Single Malt 20 cl,
een whiskyglas, 4 flesjes Gouden Carolus Tripel 33 cl en een bierglas
van 15 cl. Met dit totaalpakket ontdek je het volledige verhaal achter deze
Belgische whisky, inclusief de bijhorende glazen.

BIERDEGUSTATIE AUGUSTIJN / BORNEM
THE FAMOUS GROUSE

AUGUSTIJN

BORNEM

BIERDEGUSTATIE

BIERDEGUSTATIE

70 cl + glas

6 x 33 cl

6 x 33 cl

Belgische bierdegustatie van
speciaalbieren van hoge
gisting met nagisting op fles.
Voor ieder wat wils.

Zes exclusieve Belgische bieren
van hoge gisting met nagisting op
fles. Ideaal voor een degustatie
met vrienden en familie.

De nummer 1 whisky in Schotland brengt
de meest kwaliteitsvolle ingrediënten samen
om een natuurlijk distillaat te maken. Gerijpt
op handgemaakte vaten met zijn beroemde,
rijke en volle smaak als resultaat.

7

,78

excl.
BTW

9,41 incl. BTW

7

,87

excl.
BTW

9,52 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

INCLUSIEF

GOUDEN CAROLUS

GIFTPACK

18

,76

2 GLAZEN

NAKED GROUSE
KOKER
70 cl

excl.
BTW

22,70 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

Naked Grouse is een blended malt whisky
samengesteld uit de beste Schotse premium
whisky’s. Naked Grouse wordt gerijpt op
first fill sherryvaten. Door zijn rijke en fruitige
smaak is deze whisky ideaal om puur te
drinken of voor cocktails.

28

,54

excl.
BTW

34,53 incl. BTW

2 GLAZEN

24

,19

24

,19

excl.
BTW

29,27 incl. BTW

excl.
BTW

29,27 incl. BTW

GLEN MORAY

GLEN MORAY

SINGLE MALT
CHARDONNAY 40°

SINGLE MALT
PEATED 40°

70 cl + 2 glazen

70 cl + 2 glazen

Een goudkleurige Single Malt Whisky, enkele
maanden gerijpt op Chardonnay wijnvaten,
met hinten van gekarameliseerde vruchten,
versgemalen peper en zoete vanille. Perfect bij
oude kaas of chocolade.

Deze licht gouden Single Malt Whisky
heeft een turfachtige, rokerige smaak
met hinten van vanille en een zoete,
pittige afdronk.

RUM

32

,80

PORTO

17 - STERKE DRANKEN

16 - STERKE DRANKEN

WHISKY

INCLUSIEF

30

39,69 incl. BTW

17

,33

excl.
BTW

35,28 incl. BTW

20,97 incl. BTW

excl.
BTW

J.BALLY

SAINT JAMES VIEUX

RUM BALLY 7Y 45°

RUM VIEUX XO 43°

70 cl

70 cl in etui

Een 7 jaar gerijpte rum met een
schitterende mahonierode kleur.
Wordt gekenmerkt door onderhout
en fruitige brandewijn met toetsen
van kaneel en nootmuskaat.

Saint James Vieux rijpt 3 tot 6 jaar in eiken vaten
wat resulteert in een grotere aromatische complexiteit. Deze rum kan puur gedronken worden
of in een lekkere cocktail.

INCLUSIEF

2 GLAZEN

26

excl.
BTW

32,21 incl. BTW

ROYAL OPORTO

ROYAL OPORTO

20 Y

10 Y

10 Y

75 cl in etui

75 cl in etui

75 cl + 2 glazen in etui

13

ROYAL OPORTO

ROYAL OPORTO

TAWNY

COLHEITA 2000

75 cl + 2 glazen

75 cl

Tawny is de meest populaire soort
porto wereldwijd. Porto’s van verschillende jaren worden gemengd om
het gewenste smaakpallet te kunnen
bieden. De blend is steeds consistent.

Colheita’s hebben minstens acht jaar
op houten vat gelegen en worden pas
gebotteld op moment van uitlevering.
Een rijkdom van smaken toont zich:
aroma’s van honing, amandel
en koffie zorgen voor een
elegant, verfijnd product.

,02

39

,26

excl.
BTW

15,75 incl. BTW

22,18 incl. BTW

37

,55

excl.
BTW

45,44 incl. BTW

excl.
BTW

BRUGAL

EMPEROR

EXTRA VIEJO

SHERRY CASK FINISH

70 cl + 2 glazen

70 cl + glas

70 cl

Brugal 1888 is een zeer zachte en droge
rum. De 1ste rijping van 8 jaar gebeurt in
de beste Amerikaanse ex-bourbonvaten.
De 2de rijping is tot 6 jaar op Europese
ex-sherryvaten.

Deze rum heeft tot 8 jaar gerijpt in de beste
Amerikaanse eiken ex-bourbon vaten. Hij is
zacht en droog van smaak. Speciaal voor de
eindejaarsperiode aangeboden in een knappe
geschenkverpakking met een cocktailglas.

Emperor Rum werd gecreëerd door smaken
te combineren maar ook door het gebruik
van verschillende houtsoorten zoals de
Amerikaanse eik voor bourbon tot Franse
eik en Spaanse sherryvaten.

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

excl.
BTW

47,50 incl. BTW

QUINTA DAS
CARVALHAS

LÁGRIMA
75 cl

2282
,

75 cl

57,97 incl. BTW

18

2 GLAZEN

RESERVA
TAWNY

1888

2 GLAZEN

ROYAL OPORTO

INCLUSIEF

GLAS

,62

47,91

INCLUSIEF

,33

37,12 incl. BTW

INCLUSIEF

BRUGAL

excl.
BTW

De 10 en 20 jaar oude Tawny van de Real Companhia Velha zijn rijk, zacht en soepel, met een subtiele fruitige smaak, die goed geïntegreerd en
uitgebalanceerd is. Als gevolg van het lange en zorgvuldige rijpen in geselecteerde eikenhouten vaten heeft de porto een bijzondere fluwelen smaak ontwikkeld.

,68

excl.
BTW

29

,16

Quinta das
Carvalhas is
een elegante,
fluwelen Tawny, die
zorgvuldig gerijpt
wordt gedurende 7
jaar in geselecteerde
eikenhouten
vaten tot het zijn
karakteristieke
kleur verkrijgt van
gebrand topaas.

excl.
BTW

27,61 incl. BTW

QUINTA
DAS CARVALHAS
10Y LUXEKARAF

Gekenmerkt door een
smaakvolle zoetheid
en fruitige aroma’s
biedt deze Lágrima
enorm veel voldoening
wanneer deze gekoeld
geserveerd wordt.

75 cl

13

,41

16,23 incl. BTW

excl.
BTW

Zeer elegante en harmonieuze porto met
een smaak van zorgvuldig gerijpte rozijnen
en honing, die men drinkt op zichzelf of als
begeleider bij desserts. Gepresenteerd in een
mooie karaf!

12

,76

15,44 incl. BTW

excl.
BTW

excl.
BTW

ANDERE STERKE DRANKEN

INCLUSIEF
2 GLAZEN

op zoek naar een ExcluSief AperiTief Met eEn veRhaal?

20

,70

RoomeR is een lichtzoet aperitief op basis van vlierbloesem en een mix van
geheime kruiden. Puur natuur zonder bewaarmiddelen, smaak- of kleurstoffen.
Uniek en ambachtelijk tot in het kleinste detail: de bloemetjes worden met een
pincet aan elke fles toegevoegd. Belgisch vakmanschap sinds 2004 met
zwevende bloemetjes in ieder glas. Perfect puur te serveren met ijs.

excl.
BTW

25,05 incl. BTW

INCLUSIEF

FILLIERS

17

,47

KOPKE

21,14 incl. BTW

PREMIUM
10 Y

33

,13

excl.
BTW

KOPKE

40,09 incl. BTW

PREMIUM
20 Y

32

,19

excl.
BTW

KOPKE

excl.
BTW

38,95 incl. BTW

COLHEITA 2009

75 cl

75 cl

75 cl + 2 glazen

Kopke Porto in houten geschenkkoffer.
Deze porto heeft een complex aroma van
specerijen, honing en gedroogd fruit. De
smaak is zacht, rond, met duidelijke hints
van fruit in de lange afdronk.

Kopke Porto in houten geschenkkoffer.
Meer uitgesproken in afdronk als zijn
jongere broer.

Kopke Porto in houten geschenkkoffer met 2
glazen. Deze porto heeft een complex aroma
van specerijen, honing en gedroogd fruit. De
smaak is zacht, rond, met duidelijke hints
van fruit in de lange afdronk.

2 GLAZEN

BARREL
AGED GENEVER
0 YEARS
70 cl

Jenever wordt vaak de ontbrekende link tussen gin en
whisky genoemd. Whisky en jenever worden beide uit
graan gedistilleerd. Maar net als bij gin wordt een vleugje
jeneverbes toegevoegd, waardoor het palet wat frisser wordt
en kruidige tonen krijgt.

ROOMER
20 cl

6

,15

excl.
BTW

7,44 incl. BTW

ROOMER

27

,75

9

50 cl

,87

excl.
BTW

33,58 incl. BTW

excl.
BTW

11,95 incl. BTW

17

,26

excl.
BTW

20,88 incl. BTW

ROOMER
ROL
1 x 50 cl + 2 glazen

FILLIERS

13

,18

excl.
BTW

15,95 incl. BTW

21

,97

BARREL
AGED GENEVER
8 YEARS

excl.
BTW

70 cl

26,59 incl. BTW

ROOMER

28

,58

excl.
BTW

34,58 incl. BTW

PORTO
CRUZ

PORTO
CRUZ

PORTO
CRUZ

10Y 19°
HOUTEN KIST

20Y 19°
HOUTEN KIST

30Y 19°
HOUTEN KIST

75 cl

75 cl

75 cl

Een baksteenrode porto, 10 jaar gerijpt
op eikenhouten vaten, met aroma’s van
noten, specerijen en gekonfijte vruchten.
Gaat prachtig samen met vleesgerechten en
desserts.

Deze amberkleurige porto is 20 jaar gerijpt
op eikenhouten vaten en onthult fruitige tonen
met complexe en zachte smaken met een
subtiel vleugje eikenhout. Perfect bij sintjakobsschelpen, eend en kaneeldesserts.

30 jaar gerijpt op eikenhouten vaten, frisse
en complexe smaken met een lange, rijke
finish. Past goed bij vleesgerechten en
kaneeldesserts.

WAMBRECHIES
VINTAGE KRUIK

17

excl.
BTW

20,88 incl. BTW

50 cl + 2 glazen

70 cl

Deze jongere broer
van de Wambrechies
Classique Jaune jenever
valt iets lichter uit en is
aangenaam in de afdronk.
Wordt gepresenteerd in
een vintage kruik.

RoomeR aperitief hier gecombineerd
met 2 flesjes Roman Tonic.

13

,37

excl.
BTW

16,18 incl. BTW

ROOMER

20

,12

24,35 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

BOX

,26

TONIC BOX

excl.
BTW

INCLUSIEF
2 GLAZEN

50 cl +
2 flesjes tonic

INCLUSIEF
TONIC

19 - STERKE DRANKEN

18 - STERKE DRANKEN

PORTO

HERMIT
DUTCH
COASTAL GIN
50 cl

COPPERHEAD BLACK
BLEND BOX

DOUBLE YOU
VINTAGE VANILLA

32

50 cl

50 cl + 15 cl + strainer

De Copperhead Black Gin met 5 basisingrediënten (engelwortel, jeneverbessen,
sinaasappelzeste, kardemon & korianderzaad) en 2 ingrediënten met heilzame
eigenschappen: zwarte thee en vlierbes.

59,71

Hermit Dutch Coastal Gin
is gemaakt met behulp
van gezuiverd water uit de
Oosterschelde. Er werden
verschillende botanicals
gebruikt waaronder diverse
citrusvruchten, jeneverbessen
en korianderzaad. Hierdoor
krijgt deze gin een zachte
citrussmaak met een unieke
zilte afdronk.

excl.
BTW

72,25 incl. BTW

COPPERHEAD
GIFTPACK CUPS

,14

Naast de 21 botanicals die gebruikt worden
in de standaard Double You Gin, wordt in de
“Vintage Vanilla” natuurlijke vanille toegevoegd
aan het distillatieproces. Resultaat? Een gin
met heerlijke florale aroma’s en een zeer
typische en herkenbare smaak van vanille.

25,45

34,49

BUFFEL GIN
GIFTPACK
BLACK ’N GOLD
70 cl + 2 glazen

Ontdek de Buffel Gin Black ‘N Gold! Een
gin in een stijlvolle fles met negentien
ingrediënten waaronder jeneverbessen,
peper en de oranje kakivrucht. Met een fles
Buffel Gin Black ’N Gold, twee luxeglazen,
met gouden en zwarte skull en twee
onderleggers.

excl.
BTW

41,73 incl. BTW

47

,60

excl.
BTW

57,60 incl. BTW

38,89 incl. BTW

WOODEN BOX 2-1
70cl

De Buffel Gin is verpakt in een houten box met
duurzaam materiaal die gebruikt kan worden als
houten drank- en aperitiefplankjes.

30,79 incl. BTW

45

,95

INCLUSIEF
2 KOPEREN
BEKERS

34

,65

BUSS N°509
3 x 20 cl

Een ontdekking van 3 verschillende smaken van Buss
N°509: Pink Grapefruit (subtiele balans tussen fruitig
en bitter), Raspberry (zachte gin met een kenmerkende
frambozensmaak) en Elderflower (fris, bloemig en
droog van smaak).

35

,56

BONGIORNO

LIMONCELLO

DON PÉPÉ

70 cl + 50 cl

70 cl + 50 cl

Het ideale geschenk voor de
liefhebber van de Italiaanse keuken!
Dit pakket bevat: 1 x Bongiorno
Limoncello 70 cl, 500 gr
pasta tricolore, 1 x Fever-Tree
Mediterranean 50 cl

Proef het geheim van Don Pepé en
geniet van het hart van Sicilië! Dit
geschenk bevat: 1 x Bongiorno Don
Pepé 70 cl, 500 gr pasta tricolore,
1 x Fever-Tree Mediterranean 50 cl

27,51

33,29 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

41,93 incl. BTW

CLEAR

Een kruidige en frisse gin, zorgvuldig
afgetoetst en samengesteld door een ginexpert. Met niet minder dan 19 botanicals
zoals granaatappel, lavendel, citrus,
jeneverbes, korianderzaad en de geheime
extracten: liefde, passie en eeuwige jeugd.

excl.
BTW

55,60 incl. BTW

BUFFEL GIN
GLAZEN SPECIAL
EDITION
Box met vier luxeglazen in verschillende
kleuren, de Belgische driekleur of de
Italiaanse driekleur.

17

,93

excl.
BTW

21,70 incl. BTW

excl.
BTW

43,03 incl. BTW

BONGIORNO

excl.
BTW

BUFFEL
GIN

excl.
BTW

70 cl

DISCOVERY BOX

excl.
BTW

31,44 incl. BTW

De Buffel Gin Black ’N Gold is een frisse,
pittige en kruidige gin, gedestilleerd uit 19
botanicals, zoals de oranje kakivrucht die
bekendstaat in het Verre Oosten om zijn
geneeskundige krachten.
Andere botanicals zijn de
Belgische braambessen,
koriander, jeneverbes,
zwarte peper.

excl.
BTW

55,13 incl. BTW

25,98

70 cl

BUFFEL GIN

The Alchemist’s Gin
met 5 ingrediënten:
engelwortel, jeneverbessen,
sinaasappelzeste,
kardemon &
korianderzaad.

excl.
BTW

2 GLAZEN

BLACK ’N GOLD

excl.
BTW

50 cl + 2 koperen bekers

45,56

INCLUSIEF

BUFFEL GIN

FILLIERS

FILLIERS

DRY GIN 28
CLASSIC

DRY GIN 28 PINK

50 cl + glas

De gin is gebaseerd op het
authentieke recept van Firmin
Filliers (3e generatie Filliers
meesterdistilleerders). De
smaak werd verfijnd met framboos en gojibessen. Deze
giftpack bevat twee Fever-Tree
tonics die de gin helemaal tot
zijn recht laat komen.

50 cl + 2 x 20 cl

Een ambachtelijk vervaardigde
premium gin, waaraan tijdens
het distillatieproces 28 kruiden
worden toegevoegd. De gin
wordt met veel geduld in
kleine partijen gedistilleerd,
in traditionele koperen
distilleerketels en -kolven.

22

,64

excl.
BTW

27,39 incl. BTW

INCLUSIEF
GLAS

22

,97

excl.
BTW

27,79 incl. BTW

21 - STERKE DRANKEN

20 - STERKE DRANKEN

GIN

GIN RED

WIJN & BUBBELS

23 - WIJN & SCHUIMWIJN

22 - STERKE DRANKEN

LINDEMANS
70 cl + 2 glazen

Gin gemaakt op basis van
15 verschillende botanicals
aangevuld met een distillaat van
Oude Kriek Cuvée René en vers
kriekensap.

INCLUSIEF

39

,80

2 GLAZEN

Voor een bruisend eindejaar kan je in deze rubriek terecht. Ontkurken maar!

excl.
BTW

48,16 incl. BTW

8

,02

7

,85

excl.
BTW

9,70 incl. BTW

10

,62

excl.
BTW

9,50 incl. BTW

excl.
BTW

12,85 incl. BTW

INCLUSIEF
2 GLAZEN

LINDEMANS
GIN CLEAR
70 cl + 2 glazen

Gin gemaakt op basis van 15 verschillende botanicals
aangevuld met een distillaat van Oude Kriek Cuvée René.

39

,80

excl.
BTW

48,16 incl. BTW

23

1

,24

,89

excl.
BTW

LA GUITA
MANZANILLA FINO

PROSECCO
BOTTER

L’OR

75 cl

75 cl

75 cl

Manzanilla La Guita is een droge elegante Spaanse
wijn (Fino), met een structuur en een mineraliteit
geproduceerd door Bodegas de Hijos van Rainera
Pérez Marín. Manzanilla komt uitsluitend uit de regio
Sanlúcar de Barrameda, D.O. Jerez.

Prosecco DOC Spumante extra dry komende uit
Italië - regio Treviso - lichtgeel van kleur. Beschikt
over aangename fruitige aroma’s van perzik,
groene appel samen met een lichte toets van
acacia. Harmonieus in de mond.

Deze fles is oogverblindend in
een metallic goud gespoten. Deze
schuimwijn bestaat voor 100% uit
Chardonnay “Blanc des Blancs”,
waardoor het een volle wijn is.

MINI DISPLAY
FRANSE WIJNEN

excl.
BTW

1,50 incl. BTW

28,90 incl. BTW

L’OR CHARDONNAY BRUT

6 x 25 cl

Een aanbod van 4 verschillende
Franse wijnen en 2 Franse
schuimwijnen in
een charmant
houten kistje.

MEYER’S GIN M1
MEYER’S GIN EN
RUSSEL & CO TONIC

16

,90

50 cl en 20 cl

Door de media-aandacht die de kiwibes kreeg naar
aanleiding van de eerste grote oogst in 2013, namelijk
meer dan 50 ton, rees het idee om te kiezen voor een
nieuwe stijl van gin. Het resultaat is een zachte, fruitige
gin die erg toegankelijk is, zelfs voor de beginnende
ginliefhebber.

excl.
BTW

20,45 incl. BTW

INCLUSIEF
2 GLAZEN

CHARLES HEIDSIECK
ROSÉ
75 cl + 2 glazen

49

Charles Heidsieck biedt een blend van
elke variëteit uit één jaar waarbij de
resterende 40% bestaat uit reservewijnen.
De wijnen rijpen in krijtkelders gedurende
drie tot vijftien jaar.
De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

,88

excl.
BTW

60,35 incl. BTW

INCLUSIEF
2 GLAZEN

CHARLES HEIDSIECK
BRUT
75 cl + 2 glazen

40

,30

48,76 incl. BTW

excl.
BTW

25 - WIJN & SCHUIMWIJN

24 - WIJN & SCHUIMWIJN

Bij aankoop vanaf 120
flessen kan er per
product een sticker
meegeleverd worden met
het logo van uw bedrijf.

75 cl

32

,78

excl.
BTW

39,67 incl. BTW

LAURENT-PERRIER

CAVA GM

Op een
sprankelend
eindejaar!

4

,33

BRUT
37,5 cl

Leave a little sparkle
wherever you go.

excl.
BTW

5,24 incl. BTW

LA CUVÉE
75 cl / 1,5 L

33

,37

excl.
BTW

13
150 cl

40,37 incl. BTW

,72

CAVA GM
BRUT

excl.
BTW

75 cl / 1,5 L

Cava GM is de winnaar
van de zilveren medaille
op het Concours Mondial
de Bruxelles 2018. Deze
GM Brut is een levendige
sensatie in je mond,
met een aangenaam
evenwichtige en elegante
smaak van witte vruchten
en citrus.

16,60 incl. BTW

INCLUSIEF
2 GLAZEN

13144
,
excl. BTW

LAURENT-PERRIER
LA CUVÉE
GESCHENK
75 cl + 2 glazen

Het perfecte evenwicht en een selectie van de
beste druivensappen. Een meerderheid aan
Chardonnay voor frisheid en elegantie. Een zeer
lange rijping voor een perfecte maturiteit.

159,04 incl. BTW

Flessen kunnen geleverd worden
zonder kortingsbon.

LAURENT-PERRIER

1,5 L

66,08

excl.
BTW

GRAND SIÈCLE
Samengesteld uit 3
uitzonderlijke vintage-jaren:
één jaar voor structuur, één
jaar voor verfijning en één
jaar voor frisheid.

57,13
69,13 incl. BTW

LAURENT-PERRIER
excl.
BTW

CUVÉE ROSÉ
LIMITED EDITION
75 cl

Cuvée Rosé wordt
alom erkend om zijn
hoge kwaliteit, hier in
een speciale metalen
geschenkverpakking.
De champagne wordt
gekenmerkt door aroma’s
van rijp rood fruit, een
hoge smaakintensiteit en
geweldige frisheid.

32

,38

,92

7,16 incl. BTW

excl.
BTW

CAVA GM
ROSÉ

39,18 incl. BTW

75 cl

LAURENT-PERRIER
HARMONY
75 cl

Harmony is een Demi-Sec
met een ronde en verfijnde
smaak, dankzij een hoog
percentage Chardonnay en
een evenwichtige dosage.

Flessen kunnen
geleverd worden
zonder kortingsbon.

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

5
75 cl

75 cl

79,96 incl. BTW

LAURENT-PERRIER

Deze rosé cava mengt intens rood
met tinten van violet en is zeer
zuiver en helder van kleur. Typisch
voor deze druifsoort is de fruitige
en complexe smaak, met een
nadruk op wilde vruchten zoals
aardbei en kers.

BRUT MILLÉSIMÉ 2008
75 cl

De druivenoogst van 2008 was
perfect voor deze Brut Millésimé.
Exclusief samengesteld uit 50%
Chardonnay en 50% Pinot Noir.

40

,74

49,29 incl. BTW

excl.
BTW

7

,35

8,89 incl. BTW

excl.
BTW

excl.
BTW

27 - CADEAUMANDEN

26 - CADEAUMANDEN

CADEAUMANDEN

STERKE DRANKEN

Op deze pagina vind je voor beelden van cadeaumanden.
De manden zijn zelf samen te stellen naar eigen voorkeur of de Prik&Tikwinkels kunnen een mooie cadeaumand samenstellen naar ieders budget.

57

,31

BIEREN

excl.
BTW

69,35 incl. BTW

23

,84

excl.
BTW

28,85 incl. BTW

26

45
,

33,80

excl.
BTW

32,00 incl. BTW

excl.
BTW

38

41,00 incl. BTW

,02

excl.
BTW

46,00 incl. BTW

48

,75

excl.
BTW

37

,95

58,99 incl. BTW

excl.
BTW

45,91 incl. BTW

31

,50

42

,85

excl.
BTW

excl.
BTW

41

,53

excl.
BTW

50,25 incl. BTW

51,85 incl. BTW

38,12 incl. BTW

FRUITSAPPEN
LOOZA
GESCHENKMAND

21

,49

26,00 incl. BTW

excl.
BTW

41

,32

excl.
BTW

50,00 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

De Looza-sappen zijn fris en zacht
van smaak. In het gamma van 26
smaken zitten klassiekers zoals
Looza ACE, Sinaas of Appel Kers,
maar ook gedurfdere smaken zoals
Banaan, Passievrucht of Ananas.
Looza fruitsappen zijn heerlijk op
zich, maar je kan ze ook perfect
gebruiken als basis voor cocktails.
Stel je mand naar eigen keuze en
budget samen.

25

,62

31,00 incl. BTW

De opgegeven prijzen zijn slechts een indicatie en kunnen afwijken van de prijzen in de Prik&Tik-winkels. Ons vakmanschap drink je met verstand.

excl.
BTW

26

,45

28,04 incl. BTW

excl.
BTW

KLAAR VOOR DE
EINDEJAARSFEESTEN?
De eindejaarsfeesten kloppen weer aan – wat gaat dat toch snel!
– en bij het eindejaar horen natuurlijk geschenken. Ben je nog op
zoek naar leuke ideeën? Dan kunnen wij jou met deze prachtige
catalogus zeker verder helpen. Wij hebben speciaal voor je
medewerkers, relaties en klanten de beste geschenken uitgezocht.
Daar drinken we eentje op!

HOE BESTELLEN?
Je kan eenvoudig bestellen via www.prikentik.be/eindejaar of door het bijgevoegde bestelformulier in te scannen en te
verzenden via mail naar info@prikentik.be. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.
De artikelen in deze eindejaarscatalogus zijn niet steeds beschikbaar in al onze
Prik&Tik-winkels. Behoudens drukfouten of uitputting voorraad. Prijzen uitgedrukt in
euro. De prijzen kunnen afwijken per Prik&Tik-winkel. De prijzen worden steeds
zowel exclusief als inclusief btw vermeld.

win

Wenst u graag een vrijblijvende offerte voor het leveren van dranken aan uw bedrijf, evenement
of instelling, het hele jaar door? Contacteer zeker één van onderstaande Prik&Tik-winkels.

ke l s

Prijzen geldig t.e.m. 31 december 2019.

AALST GENTSESTEENWEG 331 • AARSCHOT LINDEKENSTRAAT 21 • ARENDONK HERTEVELDEN 4 • AVELGEM OUDENAARDSESTEENWEG 74-76 • BALEN SCHOOR 84 • BEERZEL KONINGSBAAN 74 • BILZEN SCHUTTERIJSTRAAT 4 • BOOM HOLLEZIJP 2 • BORNEM RIJKSWEG 62A • BOUTERSEM LEUVENSESTEENWEG 304 •
BREE RODE KRUISLAAN 55 • BRUSSEL STEYLSSTRAAT 118 • DEUX-ACREN CHAUSSÉE DE GRAMMONT 35 (DA) • DUFFEL BINNENWEG 261 • ERTVELDE STOEPESTRAAT 5 • EVERGEM MOLENHOEK 17A • GEEL
DR. VAN DE PERRESTRAAT 59 & WESTERLOSEWEG 38 • GENK EMIEL VAN DORENLAAN 62 • GENK HONDESKUILSTRAAT 22 • GLABBEEK TIENSESTEENWEG 139 • HEIST-OP-DEN-BERG LIERSESTEENWEG 132A •
HERENTHOUT ITEGEMSESTEENWEG 57 • HEUSDEN-ZOLDER KOOLMIJNLAAN 6 • HOEGAARDEN KLEIN OVERLAAR 54A • HOUTHALEN-HELCHTEREN GROTE BAAN 342 • ICHTEGEM INDUSTRIESTRAAT 26 •
IEPER DIKKEBUSSEWEG 308 • IZEGEM SINT-JORISSTRAAT 38 • KAMPENHOUT VEKESTRAAT 41 • KNOKKE-HEIST NIEUWSTRAAT 29 • KONTICH H. DE NAYERSTRAAT 4 • LAUWE KORTEKEERSTRAAT 11 •
LENNIK BRUSSELSESTRAAT 13 • LEOPOLDSBURG LOMMELSESTEENWEG 23 • LEUVEN AARSCHOTSESTEENWEG 108 • LICHTERVELDE KOOLSKAMPSTRAAT 22 • LIER HAGENBROEKSESTEENWEG 212 • LINT
LIERSE-STEENWEG 113 • LOKEREN GENTSE STEENWEG 115 • LOMMEL KLOOSTERSTRAAT 71 • LUMMEN ZONNESTRAAT 2 • MAASMECHELEN RIJKSWEG 13 & RIJKSWEG 626C • MALDEGEM KONING LEOPOLDLAAN 18C • MALDEREN MALDERENDORP 27 • MECHELEN LEUVENSESTEENWEG 98 & GEERDEGEM-SCHONENBERG 126 • MEER WENENSTRAAT 9 • MELLE BRUSSELSESTEENWEG 153A • MELSELE A. FARNÈSELAAN 61 • MERKSPLAS VAARTSTRAAT 25 BUS 5 • MOERZEKE SINT-MARTENSOMMEGANGSTRAAT 41 • MOL TURNHOUTSEBAAN 79 • MOLENBEERSEL WEERTERSTEENWEG 386 • MOORSLEDE
STATIONSSTRAAT 83 • NEEROETEREN MAASEIKERLAAN 43 • NEVELE TER MOTE 3 • NIEUWERKERKEN TEGELRIJSTRAAT 189 • NIEUWPOORT RAMSKAPELLESTRAAT 2A • OOSTAKKER LEDERGEMSTRAAT 7 •
OUDENAARDE NESTOR DE TIERESTRAAT 94 & L. VANDEFONTEYNELAAN • PAAL SCHOEBROEKSTRAAT 63 • PELLENBERG SLIJKSTRAAT 12 • PERVIJZE MOLENSTRAAT TUSSEN NR. 6 EN 6A • RIEMST
MAASTRICHTERSTWEG 56 • ROESELARE POPULIERSTRAAT 96 • RONSE NINOVESTRAAT 74 • RUDDERVOORDE SINT-ELOOISSTRAAT 107 • SIJSELE DORPSSTRAAT 182 • SINT-NIKLAAS NIEUWE
MOLENSTRAAT 1A • SINT-PIETERS-LEEUW BERGENSESTEENWEG 747 • STABROEK TORENSEWEG 2 • STEVOORT HASSELTSE DREEF 124 • TEMSE CAUWERBURG 210-212 • TONGEREN EERSTE
MEISTRAAT 17 • TURNHOUT SCHORVOORTSTRAAT 12 • VORSELAAR VISPLUK 15 • WACHTEBEKE DORP 34 • WAREGEM BIESTSTRAAT 6 • WIJNEGEM TURNHOUTSEBAAN 448 • WILRIJK
FRANS VAN DUNLAAN 63 • WUUSTWEZEL BREDABAAN 53 • ZEDELGEM GROENESTRAAT 112B • ZELE GENTSESTEENWEG 30 & SPINNERIJSTRAAT 6 • ZOMERGEM KRUISSTRAAT 32 • ZONHOVEN
HEIKENSSTRAAT 13 • ZOTTEGEM GODVEERDEGEMSTRAAT 173 • ZWALM PAULATEMSTRAAT 42 • ZWIJNDRECHT ANTWERPSESTEENWEG 325

WWW.PRIKENTIK.BE

Daar drinken we eentje op!

Ons vakmanschap drink je met verstand.

92

Een kleine tip: eindejaarsgeschenken tot 50 euro zijn fiscaal aftrekbaar, met
uitzondering van sterke dranken. Alle prijzen zijn inclusief leeggoed. Plaats je
bestelling zeker op tijd. Afhankelijk van het product kan het 2 tot maximum 6 weken
duren voor een geschenk beschikbaar is.

