Dwarsligger

GEZONDERE KEUZES

KLASSIEKERS

Sourcy Mineraalwater

Pepsi

Sourcy natuurlijk mineraalwater is van nature
zuiver en heeft een zacht karakter door de
evenwichtige mineralenbalans.

De originele Pepsi colasmaak. De Pepsi Regular
cola is een frisdrank met natuurlijke
plantenextracten en een verfrissende smaak.

Jus d'orange

Thijs Appel Brandnetel

Sourcy Pure Dutch Mineraalwater

Royal Club Tonic

Puur Hollands mineraalwater in een dijk van
een ﬂes (0,75L) gewonnen uit een veilig
beschermde bron op een diepte van 130 meter
aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.

Royal Club Tonic, een heerlijke verfrissing met
een lekkere bittere smaak voor de liefhebber.
Het is een volwassen frisse drank met een rijke
geschiedenis, die perfect de dorst lest. Lekker
met een schijfje citroen en ijsklontjes.

THIJS Appel Brandnetel is een biologische
vruchtensap gemaakt van overtollig vers fruit,
zwarte thee en brandnetel. Laag in suikers en
verrassend vol van smaak.

Royal Club Bitter Lemon

Sourcy Sprankelend Mineraalwater
Sourcy sprankelend mineraalwater is van
nature zuiver en heeft een zacht karakter door
de evenwichtige mineralenbalans.

Royal Club Bitter Lemon is al jaren een
populaire dorstlesser. Het heeft een
verfrissende citroensmaak met een vleugje
kinine, voor een lekkere bittere nasmaak. Bitter
Lemon werd al in 1834 gedronken.

Royal Club Ginger Ale

Rivella Original
Rivella is een unieke, lekkere lichtsprankelende
drank. Daarnaast bevat Rivella slechts 5kcal
per 100ml en is het heerlijk om te drinken bij de
lunch.

Pepsi Max
Pepsi Max, de maximale smaak van Pepsi cola,
maar dan zónder suiker.

Royal Club Ginger Ale: dé ultieme verfrissing
voor elk moment van de dag. Het is de perfecte
balans tussen zoet en bitter. Het heeft een
heerlijke en toegankelijke smaak, probeer het
ook eens met een paar blaadjes verse munt.

Royal Club Cassis
De zwarte bessen in Royal Club Cassis geven
deze lekkere dorstlesser een rijke smaak met
een zoete bite. Het unieke recept is al jaren
onveranderd, dat maakt Royal Club Cassis The
Original.

CRAFT SODAS
SiSi

Ranja Fruitmix Aardbei & Framboos
Koolzuurvrije drank op basis van water en
natuurlijk vruchtensap, zonder kunstmatige
geur-, kleur- en smaakstoﬀen. Slechts 19kcal
per 100ml.

De volle en lekkere sinas smaak van SiSi is
gemaakt met zuiver bronwater en bevat
tenminste 30% minder suiker en calorieën dan
vergelijkbare reguliere fris- en fruitdranken.

Lipton Ice Tea
Lipton Ice Tea Sparkling is een heerlijke
dorstlessende frisdrank.

Lipton Ice Tea Green
Heerlijk verfrissende, koolzuurvrije frisdrank.
Gemaakt op basis van groene thee en gezoet
uit natuurlijke bron.

De Nederlandse tweelingzusjes Joyce en Raissa vonden
de markt voor premium mixers maar saai.. Daarom
creëerden zij Double Dutch: smaakvolle en spannende
mixers voor de avontuurlijke geest. Double Dutch is the
perfect twin for your spirit.

Butcha Ginger & Lime Leaf
Butcha Ginger & Lime Leaf is een biologische
kombucha gebrouwen met jasmijnthee,
gember, kaﬃr limoen en een vleugje Szechuan
peper.

Double Dutch Indian Tonic Water
Double Dutch Indian Tonic Water is delicaat en
zacht met een licht fruitige afdronk met een
hint van jeneverbes en grapefruit.

SAPPEN
Double Dutch Ginger Beer
Royal Club Appelsap

7UP Free
7UP Free is een heerlijk verfrissende lemon &
lime drank met tintelende bubbels. Zonder
toegevoegde suikers.

Royal Club Appelsap is gemaakt van de beste
appels. Het is 100% puur sap en heerlijk als je
zin hebt in iets anders dan gewoon fris.

Double Dutch Ginger Beer is gemaakt van drie
verschillende gembersoorten. Voor een extra
touch wordt limoen gebruikt die het gemberbier
een frisse smaak geeft.

