NIEUWSBRIEF

Geniet van elkaar
en van de feestdagen
We tellen stilaan af naar het einde van een zeer bewogen jaar. Daarbij
kijken we vooral uit naar fijnere tijden. Om te beginnen natuurlijk de
feestelijke eindejaarsperiode. Ondanks heel de situatie hopen we toch
dat jullie er het allerbeste van kunnen maken; weliswaar in beperkte
kring, maar tracht toch van die mooie momenten samen te genieten.
Zorg zeker dat er iets lekkers wordt geschonken. En ook met een goed
flesje als geschenk zit je gegarandeerd altijd goed. Prettige Kerstmis
allemaal en een gezond nieuwjaar.

Misschien is onze whisky van de maand meteen een toffe cadeautip: de 5 jaar oude
Single Malt Kempisch Vuur van brouwerij Pirlot uit Zandhoven. De whisky werd
gedistilleerd met geturfde Belgische mout en rijpte daarna ter plaatse gedurende
5 jaar op een ex-Laphroaig vat. Dit zorgt voor een milde rokerigheid, intense
toetsen van hout met een mild turf-gehalte. Met het giftpack van Nona June Gin
kun je dan weer scoren bij de fans van iets non-alcoholisch. Deze smaakvolle
spirit is de creatie van de Gentse Charlotte Matthys en groeide in geen tijd uit tot
een enorm succes. In combinatie met de mooie geschenkbox heb je dus helemaal
een voltreffer.

MEER INFO

Is er nog inspiratie nodig? Spring dan op 11 december een keertje binnen in
de winkel. Van 15u tot 18u kan je met al je vragen terecht bij de specialist van
Coca-Cola. Hij vertelt je alles over de sterke dranken die Coca-Cola sinds 2016
in zijn gamma aanbiedt: onder meer Highland Park Cask Strength, Macallan 12y,
Macallan Edition n°6, Brugal 1888 en Shack Rum Red Spiced.

WIJNTIPS VAN ONZE SOMMELIER
Voor de laatste maand van 2020 haalt onze sommelier er graag deze superieure
Italiaanse rode wijn bij: Tenute Fiorebelli Cabaletta. Cabaletta behoort tot de IGT
Delle Trevenezie en is geïnspireerd op de beroemde Amarone wijn. Deze wijn
geniet een diepe robijnrode kleur, een bouquet van rode pruim, kersen en rijpe
rode besjes, gelaagd en complex in de mond. Culinaire tip: schenk deze Cabaletta
bij vederwild, eend, delicate vleesgerechten, risotto met wilde boschampignons
of serveer lichtjes gekoeld bij pittige gamba’s a la plancha. LEES MEER >

ACTIES
Profiteer in december zeker van deze aanbiedingen:
•

Niet te missen: het mini pack Monin Coffee en het mini pack Monin Cocktail.

•

Bij een fles Copperhead Gin Barrel Aged krijg je deze maand 4 gratis flesjes
Fever Tree tonic.

•

Het water van San Pellegrino staat in de kijker. Op de glazen flessen van 1l
geldt in december een korting van 5+1 gratis.

•

Bieren van de maand: Gouden Carolus Whisky Infused en Christmas. Bij
aankoop van drie clips van de Whisky Infused is er inclusief gratis een flesje
whisky van 5cl. Koop je 2 clips van de Gouden Carolus Christmas dan is er een
gratis glas voorzien.

•

Nog in de kijker als rum van de maand: Contra-Bando, een 5 jaar oude rum
uit de Dominicaanse Republiek met een volle en rijke smaak gekenmerkt door
toetsen van vanille, karamel en zoethout.

•

Tot slot de gin van de maand: Sir Chill, die voor de gelegenheid in december in
een mooie geschenkverpakking wordt aangeboden.

BESTELLINGEN
Het is steeds mogelijk om je aankopen op voorhand te bestellen via e-mail
(drivein@albodrinks.be) of telefoon (03 440 14 36). Deze worden dan tegen een
te overleggen tijdstip voor je klaargezet.
We blijven de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet volgen en de
maatregelen die we namen om het welzijn van onze klanten en medewerkers
te bewaken blijven van kracht. Het dragen van een mondmasker is verplicht
bij het betreden van onze winkel. Als er vragen zijn, neem dan contact op met
de winkel. Bedankt alvast voor jullie vertrouwen. Zorg goed voor jezelf en voor
anderen! En graag tot snel.

