Drankenshop

Cadeautips voor de feestdagen!
Op zoek naar inspiratie voor de
eindejaarsperiode?
Een origineel cadeau voor je geliefden kies
je niet zomaar. Drankenshop Broekmans
zorgt voor een persoonlijke aanpak bij de
zoektocht naar het ideale cadeau of een
persoonlijke geschenkmand.
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OUT OF THE BOX
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Bubbels
Wie feestje zegt, zegt natuurlijk
cava of champagne.
Als we één drank steevast associëren
met kerst of oudejaar, dan is het
wel champagne. Laat de fles(sen)
champagne dus maar knallen. Het is
nooit te laat om te toosten op een
bruisend en sprankelend nieuwjaar.
In onze shop kan je dan ook steeds
terecht voor een hele reeks topchampagnes, maar ook onze cava’s
en prosecco’s moeten er niet voor
onderdoen.

Whisky
Onze grootste trots.
In de film Skyfall ruilde James Bond
zijn immer geliefde ‘martini, shaken,
not stirred’ in voor koperkleurige
whisky. Whisky is er voor de
levensgenieters, voor fijnproevers en
stijlvolle gentlemen. Tijdloze klasse.
Met meer dan 3000 referenties
whisky is Drankenshop Broekmans
al sinds jaar en dag de grootste van
Limburg en één van de grootsten in
Vlaanderen.

Sterke dranken
Veel meer dan whisky.
Heb je een gepassioneerde rum
drinker in de familie? Ook voor hem/
haar hebben we flessen in alle stijlen
en smaken klaarstaan om mee te
nemen.
Heel wat spirits en sterke dranken
wachten nog op een plaatsje als
eyecatcher in het interieur van een
liefhebber:
▪ rum
▪ cognac
▪ armagnac
▪ sherry
▪ vodka
▪ tequila
▪ gin
▪ porto
▪ mezcal
▪ ...

Cocktails
Alles voor verrassende en
smaakvolle cocktails.
Niets zo lekker als een kruidige
Gin-Tonic. Bij ons kan je niet alleen
terecht voor je favoriete drank, maar
ook voor al de benodigheden om
er een smaakvolle cocktail mee te
shaken.

Bier
Hét geschenkartikel bij uitstek.
Ons land heeft een voorliefde voor
bier en geef ze eens ongelijk, het
aanbod bier in ons Belgenland is
enorm, waardoor er voor iedereen
wel ergens een biertje naar z’n smaak
te vinden is! Bovendien scoor je
keer op keer met een biermand als
geschenk!

Alcoholvrij
Alcholvrij hoeft niet saai te zijn.
Zoek je iets alcoholvrij? Geen
probleem! We hebben veel
alcoholvrije alternatieven. Van
alcoholvrij bier, wijn, bubbels of
aperitieven tot alcoholvrije gin.

Voor elk wat wils!
We denken out of the box korf.
Wat dacht je van een mand met zoete
port, koffie en jam? Of een mand
met Prosecco, Italiaanse wijnen en
pasta voor die vriendin die haar hart
verloren is aan Italië?
Vertel ons meer over de persoon
voor wie je een cadeau zoekt en wij
helpen met de zoektocht naar het
ideale cadeau!

Hebben we je geïnspireerd?

contacteer
ons
+32 (0)11 53 70 60
info@drankenshop.be
www.drankenshop.be
www.facebook.com/drankenshop

of stap eens binnen in de winkel
Molenstraat 19
3550 Heusden-Zolder

