
DÉ LOKALE PARTNER VOOR AL JE DRANKEN!
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Maandag, woensdag & vrijdag

levermomenten

bestellen?

orders@LIBERTYDRINKS.NL

0495 23 49 00

geldig t/m 28 februari 2023



Prijzen zijn exclusief BTW

OVER ONS
Hoewel voor veel mensen de gedwongen sluitingen van de horeca slechts nog in de geschiedenisboeken staan, 

beseffen wij maar al te goed dat begin dit jaar nog alles op slot zat. We zijn dan ook bijzonder blij met de klanten waar 

we samen de zware tijd samen mee hebben doorgemaakt. Nu staan de feestdagen voor de deur en kunnen we daar 

weer écht naar uitkijken. Wij hebben er ontzettend veel zin in en staan voor jullie klaar!

Liberty Drinks is dé lokale groothandel voor al jouw dranken. Ken je ons nog niet, of heb je nog niet bij ons besteld? Geen 

paniek, een klant account aanmaken is zo gebeurd en dan kun je meteen bestellen via onze webshop, enkel en alleen 

voor de ondernemer!

FEESTDAGEN

OVER ONS

BELLEN MAILEN DATEN
Mocht je toch vragen hebben, 

geen enkel probleem. Bel ons 

gerust en we nemen de tijd om je 

vragen te beantwoorden. Je kunt 

ons bereiken op de volgende 

telefoonnummers:



0495-234900 – Vestiging Weert 


045-2081339 – Vestiging Heerlen


Wil je liever je vragen per mail 

stellen? 



Mail dan naar info@libertydrinks.nl


Hou je nog ouderwets van een 

gesprek en een kop koffie? Leuk, 

wij ook! Kom gerust langs op één 

van onze vestigingen of bel ons 

om een afspraak bij jou op de zaak 

te plannen.


mailto:info@libertydrinks.nl
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KERNWAARDEN
LOCALAltijd dichtbij en bereikbaar!


Liberty Drinks is dé lokale partner voor al jouw dranken. In Zuid- en Midden-Limburg is er geen plek die 

niet binnen 30 km van één van onze vestigingen af ligt. We zijn dus altijd dichtbij en snel bij jou op de 

zaak! 




Wat betekent dit voor jou? 


- Liberty Drinks levert standaard 2 dagen per week in jouw regio. 


- Omdat we dichtbij zitten hebben we GEEN minimum bestel bedrag. We rijden zelfs voor 1 kratje cola. 


- Bestel je voor 150 Euro of meer, rekenen wij zelfs in deze tijden GEEN transportkosten.

loyalGeen leverancier maar partner!

Liberty Drinks is geen leverancier, maar een ‘partner’. Klantcontact is voor ons belangrijk. We komen 

dan ook regelmatig gevraagd én ongevraagd bij jou op de koffie of een pilsje! 



Wat heb jij aan het feit dat we partner zijn? 


- als je iets wilt organiseren, komen we graag langs om met je mee te denken en te sparren over de 

mogelijkheden. 


- via ons zusterbedrijf FULL Events kunnen we jou tegen scherpe tarieven voorzien van allerlei 

benodigdheden voor evenementen zoals carnaval, kermis, pleinfeesten enzovoorts.


 - we kunnen meedenken in glaswerk en promotiemateriaal.

libertyGeen lastige contracten!


Liberty staat voor vrijheid. Bij Liberty Drinks heb je de mogelijkheid om éénmalig te bestellen zonder 

dat je aan contracten vastzit. Geen afnameverplichting enzovoorts. We hebben wel de mogelijkheid 

om als je tegen scherpe prijzen geleverd wilt krijgen contracten van 1 of zelfs 3 jaar af te sluiten. Alle 

vrijheid dus en je kunt zelf aan de knoppen draaien! Daarnaast bestaat de vrijheid uit 

assortimentskeuze. Wij leveren alle bekende merken, maar koppelen die niet aan elkaar. Wil je Coca 

Cola, maar ook Ice Tea green uit het Vrumona assortiment? Geen probleem!  Voor jou betekent dit: 



- Geen afnameverplichting, of de eigen keuze voor een kortlopend contract tegen scherpere prijzen. 


- Volledige vrijheid van assortiment.
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wijnen - wit
Montgolfier - Sauvignon Blanc
Deze witte wijn is gemaakt van 100% Sauvignon Blanc druiven die zijn 
opgegroeid in de Languedoc. Het milde klimaat in de Languedoc is ideaal 
voor het produceren van een frisse Sauvignon Blanc wijn. Deze witte wijn 
is door deze omstandigheden echt perfect in balans.

Land van herkomst: Spanje

Alcoholpercentage: 12% € 4,75

€ 5,88

€ 7,56

€ 6,62

 Fles 70cl

Cecilia Beretta - Pinot Grigio
Deze pinot grigio is een witte wijn waar je moeiteloos van kan genieten. 
Het heeft een verfijnd karakter met frisse smaken van peer en witte 
bloemen. Het is de ideale begeleider van een grote plank antipasti dus 
we raden aan minstens twee flesjes koud te zetten.

Land van herkomst: Italië

Alcoholpercentage: 12% € 5,95  Fles 70cl

Javier Beltran - Verdejo
Een frisse neus met aroma’s van tropisch fruit. Je ruikt minerale tonen en 
witte bloemen. De wijn is fris en rond, knisperend met smaken van 
tropisch fruit, appel en citrus. Elegant en opgewekt met in de afdronk een 
prettig zuurtje.

Land van herkomst: Spanje

Alcoholpercentage: 13% € 6,80  Fles 70cl
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wijnen - ROOD
Caleo - Primitivo
Mooi krachtig en rijp, met zwarte bessen, pruimen en wat tabak in de 
geur. In de smaak lekker rijp bosfruit, aangename stevigheid en lekkere 
zwoelheid. Mooi stoer en stevig, met een zachte finale.



Land van herkomst: Italië

Alcoholpercentage: 13% € 5,95  Fles 70cl

Doña Paula Estate 
Dona Paula Estate Malbec heeft een diep intense violet kleur. Het aroma 
is werkelijk heerlijk, je blijft er aan ruiken! Vol donker fruit als bessen en 
bramen, viooltjes en specerijen en is licht mineralig. De smaak is vol en 
geconcentreerd met de perfecte balans in frisheid.

Land van herkomst: Argentinië

Alcoholpercentage: 14,5% € 9,05 Fles 70cl

Rosso Veneto
Aroma’s van rijpe zwarte kersen, zwarte framboos en pruimencompote. 
Daarnaast een hint van rozijnen en door het rijpen op hout een hint van 
vanille en kruiden. De wijn is sappig, pittig, heeft een stevige structuur in 
balans met zachte tannines en een lange afdronk.

Land van herkomst: Italië

Alcoholpercentage: 14% € 7,25  Fles 70cl

Thomas Barton - Médoc
Thomas Barton Médoc is heerlijk verleidelijk en zacht, kruiden en vanille, 
room en stevigheid, goede zuren, mooi afgerond, modern, heel fris en 
smaakvol rood.



Land van herkomst: Frankrijk

Alcoholpercentage: 13,5% € 9,95  Fles 70cl

Chateau La Croix Montlabert
In de geur van deze rode wijn vind je rode bessen en kersen, in 
combinatie met een vleugje vanille. De wijn heeft een goede structuur 
met de smaak van zwarte kersen, krentjes, ceder en pruimen, met een 
kruidigheid en mooi geïntegreerde tannines.

Land van herkomst: Frankrijk

Alcoholpercentage: 12,5% € 21,15  Fles 70cl

€ 5,99

€ 10,08

€ 8,08

€ 11,12

€ 23,52
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winterse bieren
quadruppel
La Trappe Quadruppel
24x33cl

€33,95
€38,81

St. Bernardus ABT(12)
24x33cl

€33,15

G. Draak Quadruppel
24x33cl

€29,95

La Trappe Dubbel
24x33cl

€27,95

St. Bernardus Prior 8
24x33cl

€26,45

Texels Dubbel
24x33cl

€29,95

Leffe Dubbel
24x33cl

€25,45

dubbel

€37,57

€34,47

€32,75 €31,97 €36,26 €30,04
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bieren
tripel
Tripel Karmeliet
24x33cl

€31,45

Westmalle Tripel
24x33cl

€32,95

St. Bernardus Tripel
24x33cl

€26,95

Kasteel Tripel
24x33cl

€32,95

Jopen Heavy Cross
12x33cl

€26,50

G. Carolus Tripel
24x33cl

€31,50

Affligem Blond
24x30cl

€24,55

Brugse Zot
24x33cl

€33,95

Duvel 6,66
24x33cl

€33,45

Boulevard Tank 7
24x33cl

€47,50

blond

€35,44

€38,07

€32,37

€29,09 €41,59 €39,35 €55,82

€39,49 €30,78 €37,73
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gedestilleerd
limoncello
Villa Massa
0.7L

€16,50

Pallini
0.7L

€18,95

LIKEUREN
Baileys
0.7L

€12,50

Likeur 43
0.7L

€14,95

Disaronno
0.7L

€13,95

Tia Maria
1.0L

€15,05

Cointreau
0.7L

€17,95

Zwarte Kip Advocaat
0.5L

€5,95

€17,85

€21,51

€14,53

€20,59 €6,50

€16,83 €14,85
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gedestilleerd
cognac
Hennessy
0.7L

€38,95

Remy Martin
0.7L

€43,50

whiskey
Jack Daniels
0.7L

€17,90

William Lawson
0.7L

€10,95

Jameson
0.7L

€18,50

Glenfiddich
0.7L

€26,15

Red Label
0.7L

€14,45

Black Label
0.7L

€24,15

€46,58

€51,64

€20,86

€30,94 €16,04 €27,72

€11,75 €20,40



HOE KAN IK BESTELLEN VIA LIBERTY DRINKS?

word klant bestellen

Prijzen zijn exclusief BTW

leveren retourneren
Maak snel en


gemakkelijk een

account aan of log


in via je huidige

account. 

Via onze webshop

bestel je eenvoudig


de artikelen die je

nodig hebt.

Op de geplande

leverdag (maandag,

woensdag, vrijdag)


worden jouw artikelen

bij je afgeleverd

Emballage geef je

gemakkelijk retour


en het bedrag wordt

gecrediteerd.

Fijne

Feestdagen!


