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DRINKS ONLY! 

DRINKS ONLY! is al sinds 2006 
een inspirerend en informatief 
consumentenmagazine over dranken. 
Het gratis glossy tijdschrift helpt u om 
van uw consumenten liefhebbers te 
maken.
Wijn, bier en gedistilleerd zijn veel meer 
dan de inhoud van een fles of glas. Het zijn 
producten met een ziel, een verhaal dat 
vertelt moet worden. De dranken staan 
vaak voor een familie- of streektraditie, voor 
ondernemingszin en passie voor kwaliteit. 
De redactie reist - letterlijk - door de wereld 
van dranken en hun ‘roots’ en verzamelt 
onderweg verhalen die, toegesneden op de 
Nederlandse markt worden verteld in een 
drietal titels. 

COCKTAILS & MIXEN

In 2011 werd de titel COCKTAILS & 
MIXEN gelanceerd. Deze uitgave speelt 
in op de hernieuwde, wereldwijde  
belangstelling voor cocktails en 
mixdranken. Sinds 2012 is deze titel 
gecombineerd met DRINKS ONLY! tot een 
100 pagina’s tellende dubbelnummer dat 
elk jaar op 1 mei verschijnt. 

Cocktails en mixen zijn ‘hot’. Over de hele 
wereld worden wedstrijden en competities 
georganiseerd en kiezen jonge mensen 
er bewust voor om hun vak te maken van 
het serveren van cocktails. Ambitieus en 
nieuwsgierig zijn ze gepassioneerd op 
zoek naar nieuwe smaakcombinaties of 
klassiekers met een ‘twist’. De consument 
waardeert dit streven naar kwaliteit 
en laat zich graag voorlichten over en 
inspireren door verrassende drankjes en 
vernieuwende ingredïenten. 

COCKTAILS & MIXEN biedt voorafgaand 
aan de zomer een jaarlijks platform voor 
alle ontwikkelingen op het gebied van 
deze snel groeiende categorie.

100% WHISKY 

In november 2014 verscheen het eerste 
nummer van 100% WHISKY.
Whisk(e)y is een van de weinige dranken 
waarvoor de belangstelling jaar na jaar 
groeit. Het is een drank waarin veel 
zaken samenkomen: gevoel voor historie 
en traditie, ervaring en vakmanschap, 
passie voor de natuur en natuurlijk een 
voorkeur voor goede verhalen. Kortom, 
voldoende redenen om een eigen titel te 
rechtvaardigen. 

100% WHISKY verschijnt elk jaar als 
dubbelnummer samen met Drinks Only! 
op 1 november, voorafgaand aan de 
feestelijke decembermaand, waarin de 
piek van de verkopen ligt. 
Met een oplage van 60.000 exemplaren 
wordt het veruit het grootste whisky 
consumentenmagazine van Nederland. 

Het magazine streeft ernaar om de 
bekendheid en populariteit van de 
whiskycategorie verder te vergroten bij een 
grote groep consumenten.

DE GROOTSTE CONSUMENTENMAGAZINES
OVER DRANK

OPLAGES

Met een oplage van 60.000 exemplaren 
per uitgave zijn de tijdschriften veruit de 
grootste onafhankelijke magazines 
over drank in Nederland. 

DOELGROEP

Kwaliteitsbewuste levensgenieters 
die bewust met de keuze van merk en 
smaak omgaan. Niet voor niets staat in 
de ondertitel van DRINKS ONLY! proeven-
beleven-genieten! De lezers laten van 
het magazine staan open voor nieuwe 
dranken en laten zich zowel bij de slijters 
als in de horeca lgraag adviseren en 
informeren. Welstandsklasse A,B1,B2.
En, niet onbelangrijk: door de unieke 
wijze van distributie komen de magazines 
uitsluitend terecht bij consumenten die 
alcohol drinken: de lezers zijn allemaal 
boven de 18 jaar en hebben interesse in 
drank.

DISTRIBUTIE

De oplage van 60.000 exemplaren wordt 
selectief en doeltreffend verspreid: 30.000 
exemplaren gaan naar de zelfstandige 
slijterijen en Mitra vestigingen (via 
de grote horecagrossiers) en de tweede 
30.000 exemplaren worden bij ca.1.000 
zorgvuldig geselecteerde tophoreca 
adressen verspreid in de  
60 grootste steden van Nederland. 
Deze unieke wijze van verspreiding naar 
kwaliteitbewuste consumenten biedt u 
kansen om uw doelgroep op het juiste 
moment in een passende omgeving 
met uw product of merk(introductie) te 
confronteren.

INHOUD

De tijdschriften bieden een uitermate 
geschikt en toepasselijk Umfeld 
voor uw merken en producten. 
Boeiende reportages, intrigerende 
achtergrondverhalen en spraakmakende 
interviews wisselen elkaar af. Ze bieden 
een interessante balans tussen algemene 
artikelen en achtergrondverhalen over de 
verschillende drankcategorieën en meer 
commercieel georiënteerde rubrieken. 
De laatste bieden ruimte voor een op maat 
gesneden verhaal over uw merk. 
Immers ‘storytelling’ is ‘bottle selling’!

GRATIS VERKRIJGBAAR BIJ   ZELFSTANDIGE SLIJTERS EN HORECA

NOG MEER WAARDERING EN  
AANZIEN VOOR DE COCKTAIL

Laten we met het allerbelangrijkste beginnen; er komt 
steeds meer waardering voor het creëren van nieuwe 
cocktails en voor het goed kunnen bereiden van een 
klassieke cocktail. Creativiteit en vakmanschap zijn 
meer dan ooit iets om trots op te zijn.

KLASSIEKERS MET  
EEN TWIST

Was een paar jaar geleden het bestellen van 
willekeurig welke bekende cocktail al prima, inmiddels 
ligt de lat een stuk hoger. Tuurlijk; er is niks mis met 
een goed gemaakte, mooi geserveerde Daiquiri of 
Mojito, maar nóg leuker is het om een variatie op 
een thema te bestellen: een strawberry Mojito of een 
andere klassieker waar een draai aan is gegeven. De 
bartenders experimenteren er graag op los! Ben jij hun 
volgende ‘slachtoffer’?

THUIS COCKTAILS  
DRINKEN 

Thuis ‘uit eten zijn’ met vrienden of met z’n tweetjes is 
één van de leuke zaken die we lijken over te houden 
uit de economische crisis die bijna voorbij is. En 
het kan nog leuker. Maak die speciale maaltijd nog 

bijzonderder door vooraf of na afloop een passende 
cocktail te serveren. Wat je daarvoor in huis moet 
hebben kun je lezen op pagina 34. 

VERS FRUIT EN/OF ALCOHOLVRIJE 
COCKTAILS: KIP OF EI? 

Soms hangt de ene ontwikkeling nauw samen met 
de andere. Zo ook de groeiende interesse in non 
alcohol cocktails en het gebruik van vers fruit. Immers, 
door de eerste groeide het belang van de tweede…
of was het nu andersom? Een feit is in ieder geval dat 
alcoholvrije cocktails al lang geen ondergeschoven 
kindje meer zijn en dat we steeds meer vers fruit 
tegenkomen als ingrediënt. 

PRESENTATIE 
 
Het bekende gezegde “Je kunt maar één keer een 
eerste indruk maken” geldt eveneens voor cocktails. 
Ook bij drankjes weegt een mooi, creatief en goed 
verzorgd uiterlijk steeds zwaarder. Tel daarbij de 
hulpmiddelen op die de bartenders ten dienste 
staan (allerlei soorten en maten glazen, verschillend 
ijs, garnering enz.) en steeds meer geldt: ‘the sky is 
the limit’. Natuurlijk is de smaak van de cocktail het 
allerbelangrijkste, maar de presentatie is een goede 
tweede.  
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WAT ZIJN DÉ TRENDS VOOR DIT JAAR OP HET 
GEBIED VAN COCKTAILS? WAT IS COOL OM 
TE BESTELLEN, WAT HOPELOOS OUDERWETS 
EN WAARMEE VERRAS JE VRIEND EN VIJAND, 
INCLUSIEF DE BARTENDER? HIERONDER VIND JE 
EEN AANTAL TRENDS IN DE NOBELE KUNST VAN 
DE ‘MIXOLOGY’. 

COCKTAIL
 TRENDS 
  VAN 2014

1

2

3

4

5

‘STORY TELLING IS  
BOTTLE SELLING’ 
Zo lang er mensen zijn, worden er 
verhalen verteld. Een goed (verteld of 
geschreven) verhaal vindt een geboeid 
publiek. Daarnaast wordt een goed 
verhaal ook nog eens doorverteld. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
verhalen oxytocine, dopamine en 
serotonine vrijmaken in de hersenen. 
Stoffen die worden geassocieerd met 
beloning, plezier en genot. 
Storytelling voegt beleving toe aan 
uw product of merk en leidt dus tot 
verhoging van de waarde van het 
aangebodene. Onze magazines zijn bij 
uitstek geschikt om relevante verhalen 
over uw dranken, hun historie en de 
erbij behorende gebruiken en rituelen te 
vertellen. Verhalen die niet alleen door 
de consumenten maar ook door een 
flink gedeelte van uw handelspartners 
zullen worden gelezen en – nog veel 
belangrijker – worden doorverteld. 

RUM
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Rum wordt gezien als de meest veelzijdige onder de 
distillaten. De drank vormt niet alleen de basis voor 
de beste cocktails ter wereld (Mojito, Daiquiri, Cuba 
Libre enz.), maar kan ook worden gebruikt om heerlijke 
longdrinks te maken in combinatie met cola, ginger ale, 
spuitwater of fruitstap. De duurdere rums op hun beurt 
lenen zich uitstekend voor nippen. Waar en hoe je rum 
ook drinkt, het neemt je mee op een reis. De geschiedenis, 
landen, producenten en het klimaat kun je terugvinden in 
elke slok. 

de bar staan genoeg hapjes (‘scelta’) 
klaar om de eerste jaren geen honger 
meer te hebben: Van de traditionele 
olijven en augurkjes tot chips, van 
bruschetta’s tot mini-pizza’s. Door één 
aperitivo te bestellen mag je van het 
hele buffet mee eten! Op deze manier 
(officieel ‘apericena’ geheten) gaat het 
drinken van het aperitief naadloos over 
in het avondeten en kun je dus met 
een gerust hart nog wat langer blijven 
hangen!

Voorlopig kan onze vrijdagmiddag-
borrel daar nog een voorbeeld aan 
nemen, maar je ziet gelukkig steeds 
vaker op Nederlandse terrassen dat 
wijn, bier en bitterballen gezelschap 
krijgen van meer en meer elegante 
Italiaanse drankjes en bijbehorend 
‘finger food’.

APERITIEF AAN DE GRACHT
Een andere heerlijke plek voor de 
aperitivo is het Naviglio Grande. Ook 
Milaan heeft een paar grachten. 
Langs één ervan zijn tientallen bars 
en restaurants gevestigd. Het is 
er razend druk met goed geklede 
mensen die langs het water flaneren 
en uiteindelijk natuurlijk op een van de 

mini terrasjes plaatsnemen om een 
drankje te bestellen. 
Meestal zijn dat bittere drankjes, 
want dat zijn in de hitte de beste 
dorstlessers.
Heel vaak gaat het om een ‘spritz’ 
(3 delen prosecco, 2 delen Aperol 
of Campari en 1 deel bruiswater, 
geserveerd met veel ijs en een schijfje 
sinaasappel). Wat we steeds vaker 
tegenkomen is de Campari Tonic, 
gedronken uit een mooi groot wijnglas 
met veel ijs en een schijfje limoen. 
Verder opvallend veel Negroni’s of 
Ameriano’s, twee van de populairste 

klassieke Italiaanse cocktails die we 
in Nederland ook steeds vaker op de 
aperitivo kaart zien staan. 
Voor degenen die niet van alcohol 
houden is er de ‘zero spritz’ met 
Crodino, een Italiaans bitter in een 
klein flesje. 
Het is echt een dwarsdoorsnede van 
de bevolking die we zien genieten van 
het aperitivo: groepen vriendinnen, 
zakenmensen, echtparen op leeftijd, 
alles en iedereen geniet van dit uur, 
het drinken en het samen zijn. Want 
genieten dat kunnen ze, die Italianen! 
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GALLERIA CAMPARI
Het is geen toeval dat het wereldwijde 
hoofdkwartier van Campari in Milaan 
is gevestigd. Voor een meer dan 
150 jaar oude stijlicoon van elegant 
drinken is er geen geschiktere plek 
denkbaar. Ondanks dat ik al een 
aantal keren in de stad ben geweest, 
verbaas ik me telkens opnieuw 
over hoe stijlvol en elegant alles er 
uitziet. De chique Amsterdamse 
PC Hooftstraat zou in Milaan een 
betrekkelijk gewoon straatje zijn. 
Geld, maar vooral creativiteit zie je 
terug in vrijwel elke etalage of het nu 
mode, interieur, juwelen of iets anders 
betreft. Het is allemaal artistiek en 
smaakvol gedaan
Ook in de Galleria Campari zie je dat 
gevoel voor stijl en esthetiek terug. 
De galerie geeft een overzicht van 
anderhalve eeuw geschiedenis van 
het wereldberoemde Italiaanse merk 
en is gevestigd op twee verdiepingen 
van de originele Campari fabriek. Het 

merk is vanaf het begin in 1862 nauw 
verbonden geweest met art & design. 
Beroemde tekenaars en lithografen 
waren verantwoordelijk voor de eerste 
affiches, in de metro zorgde Campari 
voor de eerste interactieve reclame en 
het merk probeerde altijd aanwezig 
te zijn op grote evenementen. Van de 
lancering van de eerste Russische 
spoetnik in 1957 tot het WK voetbal 
in Italië in 1990. Het resultaat is een 
prachtige collectie die in musea van 
moderne kunst niet zou misstaan en 
die een levendig beeld geeft van de 
historie van de drank. 

CAMPARINO
Op de terrassen rondom de 
magnifieke Duomo is het razend druk. 
Het loopt tegen zessen, tijd voor 
het Aperitivo. Het aperitief ontstond 
zo’n 200 jaar geleden in Frankrijk 
en Italië als een moment om na het 
werk vrienden te ontmoeten en de 
gebeurtenissen van de dag door 

te nemen. Inmiddels is het een niet 
meer weg te denken fenomeen in de 
Italiaanse samenleving en maakt het 
al twee eeuwen onderdeel uit van het 
dagritme van de Italianen. Sinds 1915 
is er Camparino, een kleine bar op 
de hoek van de piazza Duomo met 
een terras in de weergaloos mooie 
arcade Vittorio Emanuele Due. Op 
een paar meter van de Camparino 
stond vroeger het in 1867 door 
Gaspare Campari geopende Campari 
Caffe met daarin een hydraulische 
lift die voortdurend ijskoud gekoeld 
sodawater naar boven bracht voor 
een niet aflatende stroom van 
dorstigen: de oerbron van Campari 
soda. 

Anno 2015, precies 100 jaar na de 
oprichting door Davide Campari, zijn 
de gouden wanden van Camparino 
gedecoreerd met prachtige 
bloemmotieven en is het barpersoneel 
gekleed in smetteloos witte jasjes. Op 

Het is voorjaar in het noorden van Italië. De magnolia’ en bloesems bloeien 
uitbundig en de terrazza’s zitten vol, bomvol. In de late middagzon glinsteren overal 
op tafel de glazen, bijna altijd gevuld met rode of oranje drankjes.  
Het Aperitivo Italiano is immers ondenkbaar zonder Campari of Aperol. 

APERITIVO ITALIANO

Aperol bestaat bijna 100 jaar. Het werd 
in 1919 in Padua geïntroduceerd door 
Giuseppe Barbieri. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd de bitterzoete 
sinaasappeldrank echt populair, mede door 
het relatief lage alcoholpercentage en de 
combinatie met prosecco en mineraalwater.  
 
Campari is al wat ouder en bestaat inmiddels 
154 jaar. Je drinkt het puur, als ‘spritz’ of met 
spuitwater (Campari soda). Daarnaast is het 
natuurlijk een onontbeerlijk onderdeel van de 
Negroni en Americano cocktails.

www.drinksonly.nl 17 www.drinksonly.nl16

Speyside: meer dan de helft van de sngle malt productie wordt er gemaakt. Er 
is veel te zien, te ruiken en te proeven in het kloppend hart van whiskydrinkend 
Schotland. Niet alleen kun je er in een van de bijna vijftig (!) distilleerderijen 
van heel dichtbij zien hoe de whisky wordt gemaakt, ook de voor de whisky 
productie onontbeerlijke vaten kun je voor je ogen gemaakt zien worden.  
En ’s avonds wacht het open haardvuur in één van de mooiste whiskybars ter 
wereld. Laat je door deze special inspireren en spring in de auto of stap in het 
vliegtuig naar Aberdeen of Inverness en ga zelf op ontdekkingstocht. 

SPEYSIDE
S P E C I A L

BESCHOUWT U UZELF ALS 
EERSTE OF ZESDE GENERATIE 
WHISKY DISTILLEERDER?
“De kunst van het maken van 
bourbon zit ons al een paar eeuwen 
in het bloed; zes generaties geleden 
is het begonnen. Ik werd geïnspireerd 
door het oude familierecept van 
Augustus Bulleit op basis van rogge. 
Ik ben wel de eerste generatie 
whisky ondernemer, die overigens in 
grote mate schatplichtig is aan zijn 
voorvaders.”
          
WAAROM BESLOOT U UW 
EIGEN NAAM VOOR HET MERK 
TE GEBRUIKEN?
“Eigenlijk was aan het begin van dit 
avontuur ‘Thoroughbred’ (volbloed, 
red.) de beoogde naam voor het 
nieuwe whiskeymerk. Pas na lang 
overleg met een paar van mijn 
vrienden, met name met Fran Taylor, 
kon ik ervan worden overtuigd 
om mijn eigen naam te gebruiken. 
Het bleek een sterke naam die we 
vanzelfsprekend konden claimen 
en hij is natuurlijk gedrenkt in 
historie! Mijn vrouw Betsy overzag 
de gevolgen beter dan ik zelf en zei 
meteen: “Dit verandert alles!” 

HOE RISKANT WAS HET OM EEN 
NIEUWE DISTILLEERDERIJ VOOR 
EEN NIEUWE BOURBON TE 
BEGINNEN? WAS ER HULP VAN 
EEN AANTAL INVESTEERDERS 
OF ‘HIELP’ DE BANK? 
“In de beginjaren was met name de 
beslissing om mijn carrière als een 
gevestigd advocaat op te geven 
gevaarlijk. Bourbon mag nu weer een 
populaire drank zijn, maar ‘t was dat 
zeker niet in de ‘80er-jaren. In feite 
begonnen we in een dalende markt, in 

plaats van tijdens de ‘bourbon boom’. 
Om het zo mogelijk nog moeilijker te 
maken was -en is- Bulleit door het 
hoge aandeel rogge wat pittiger, terwijl 
de meeste bourbondrinkers in die 
jaren liever iets zoeters dronken…Ik 
heb jarenlang de flessen Bulleit stuk 
voor stuk moeten verkopen en heb 
ontelbare keren “nee” moeten horen. 
We hebben op een gegeven moment 
dan ook een extra hypotheek op ons 
huis en mijn advocatenpraktijk moeten 
nemen om onze droom niet uiteen 
te laten spatten. Terugkijkend was 
het een flink risico maar ik zou het 
zo weer doen om zo’n ongelooflijke 
ondernemersreis van dertig jaar lang 
nóg eens te mogen meemaken”.

STAKEN DE GEVESTIGDE 
BOURBONMERKEN EEN 
HANDJE TOE OF VONDEN ZE 
HET LASTIG DAT ER VOOR HET 
EERST IN JAREN WEER EEN 
CONCURRENT BIJ KWAM? 
“De onderlinge samenwerking is altijd 
goed geweest. Een nieuwe bourbon 
trok de aandacht van de media , 
waardoor er weer meer belangstelling 
voor de hele categorie kwam. We 
kennen elkaar allemaal goed en zijn 
trots op de Kentucky Bourbon Trail, 
die elk jaar weer meer binnen- en 
buitenlandse bezoekers trekt”.
  
WAT WAREN DE 
HOOGTEPUNTEN EN 
DIEPTEPUNTEN TIJDENS DE 
PIONIERSJAREN? 
“De eerste moeizame jaren waarin de 
flessen per doos of per stuk moesten 
worden verkocht en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheid waren 
niet gemakkelijk. In 1997 kwam de 
ommekeer toen ik een aantal slimme 

vrienden erbij betrok die vroeger het 
reclamebureau DDB runden (het 
bureau dat als inspiratie diende voor 
de succesvolle tv serie ‘Mad Men’, 
waarin bourbon als water wordt 
gedronken. red.). Zij hebben de naam 
‘Frontier Whiskey’ bedacht, omdat 
het recept bijna letterlijk op de grens 
met het toenmalige ‘Wilde Westen’ 
is ontstaan. Door partnerships met 
grote bedrijven als Seagram en later 
Diageo werd het bedrijf financieel 
stabieler en werden we ons nog 
beter bewust van de kwaliteit die we 
moesten bieden. De uitbreiding van 
het assortiment met Bulleit Rye en 
Bulleit 10 Year Old, de opening van 
een visitors centre, ‘Bulleit Frontier 
Whiskey Experience’ en de bouw van 
een nieuwe moderne distilleerderij zijn 
stuk voor stuk natuurlijk hoogtepunten. 
Maar het meest geniet ik toch van de 
internationale successen als gevolg 
van het feit dat bourbon ook buiten de 
Verenigde Staten steeds populairder 
wordt”.
 
BULLEIT BOURBON HEEFT 
EEN GROOT AANTAL PRIJZEN 
GEWONNEN. IS ER ÉÉN BIJ DIE 
ER VOOR U UITSPRINGT? 
“Vanzelfsprekend ben ik blij met en 
trots op alle ‘awards’ die aan ons zijn 
toegekend. Ze zijn een beloning voor 
alle medewerkers. Voor mij persoonlijk 
was het een ongelooflijke eer om in 
2009 opgenomen te worden in de 
‘Kentucky Bourbon Hall of Fame’ 
tussen alle grote bourbon pioniers”.

HOE ZIET U DE ONTWIKKELING 
VAN BOURBON EN SCOTCH IN 
DE TOEKOMST? 
”Gezien de ‘bourbon boom’ van de 
laatste jaren kan ik me voorstellen 
dat de groei verder doorzet en 
dat de whiskey’s uit Kentucky een 
nog serieuzere concurrent voor de 
Schotse whisky’s gaan vormen. De 
steeds verder stijgende populariteit 
van cocktails zal daar waarschijnlijk 
ook een flinke bijdrage aan leveren. 
Bourbon is immers heel veelzijdig en 
toegankelijk en dat is precies waar 
veel bartenders naar op zoek zijn.”

De belangstelling voor bourbon is groeiende. Nadat de Amerikaanse whiskey 
een tijdje uit beeld was geweest ontdekken steeds meer jongeren de stoere 
whiskey uit de Verenigde Staten, geholpen door de cocktailtrend waarbij 
bourbon weer een gewaardeerd onderdeel van vele klassiekers is. Drinks 
Only! sprak met Tom Bulleit, oprichter en naamgever van een van de ‘oudste’ 
nieuwe merken in Kentucky, de thuisbasis van de bourbon. Hij was het die 
in 1987 op basis van een receptuur van zijn betovergrootvader uit 1830 een 
nieuwe bourbon op de markt zette op basis van rogge: Bulleit’s Bourbon 
Frontier Whiskey.

 www.drinksonly.nl44

Verkoopprijs € 5,95 • nr. 17 voorjaar / zomer 2015

Drinks Only!
Uw gratis 
exemplaar
NEEM MEE!

SPECIAL ITALIË

TEQUILA
de ziel van Mexico 

MEESTERSCHENKERS
aan het woord

Jenever
FESTIVAL 2015

Gratis bij uw slijter en horecagelegenheid

Proeven • Beleven • Genieten

SPECIAL: ISLAY

Verkoopprijs € 5,95 • nr. 1 najaar/winter 2014 

Uw gratis 
exemplaar
NEEM MEE!HOUT 

Onmisbaar
voor whisky

FILM
NEDERLAND 
WHISKYLAND

Wereld
WHISKY Dag



Advertentietarieven en formaten 2019

Oplage 60.000 exemplaren
30.000 via horeca, 30.000 via zelfstandige slijters en  
Mitra vestigingen.

Advertentie breedte x hoogte  

1/1 pagina 194 x 277 mm* €  3.750,-
1/2 pagina 194 x 135 mm  €  1.950,-
   92 x 277 mm 
1/4 pagina   92 x 135 mm  €  975,-
 194 x   65 mm 

* bij aflopende advertentie 210 x 297 mm + 3 mm
   
- Bijsluiters/meehechters/opplakkaarten op aanvraag.

Toeslagen en bijzonderheden
Omslag 2 of 3 - 10 %, speciale plaats - 10 %

Technische gegevens advertentiemateriaal 
Bladspiegel 210 mm br. x 297 mm h.
Zetspiegel 194 mm br. x 277 mm h.

Digitale aanlevering:
Drukgerede advertenties in PDF aanleveren volgens de 
standaard Certified PDF tijdschriften Nederland. 

Meer informatie en reserveringen
Wereldbeeld Uitgevers
Frank van Paridon
t  020 – 664 2705 of  m  06-51968792
e  frank@drinksonly.nl    i   www.drinksonly.nl

VASTE RUBRIEKEN

Naast ‘brand stories’, achtergrond- 
verhalen en advertenties biedt deelname 
in een of meerdere van onderstaande 
rubrieken een uitgelezen mogelijkheid om 
uw merk op een krachtige en relevante 
wijze over het voetlicht te brengen:

Juni: 

‘Vaders Favorieten’ (cadeausuggesties 
voor Vaderdag)
Hip & Happening (de nieuwste trends 
en producten op cocktail & mixen gebied)
Cocktails & Mixen Zomer Top 10 
(de populairste drankjes voor de  
komende zomer) 
Nu in de winkel (voor introducties en 
promotionele acties)

November:

Nu in de winkel (voor introducties en 
promotionele acties)
Feestelijke Flessen (cadeausuggesties 
voor de Feestmaand) 
Smaakmakers van 2019 (over merken/
dranken die in het afgelopen jaar het 
meest aan de weg hebben getimmerd)

VERSCHIJNINGSDATA

De magazines verschijnen 2x per jaar 
voorafgaand aan de voor u meest  
belangrijke commerciële periodes

• Voorjaar/zomernummer 
Op 1 juni, voor vaderdag en  
de zomer
dubbelnummer DRINKS ONLY! / 
COCKTAILS & MIXEN
In dit nummer besteden we speciale 
aandacht aan onder meer:
- thuis cocktails en mixen maken
-  trends en ontwikkelingen op  

cocktailgebied voor de  
komende zomer 

 

• Najaar/winternummer
Op 1 november, voor de  
feestelijke decembermaand
dubbelnummer DRINKS ONLY! /  
100% WHISKY. 
In dit nummer speciale aandacht voor:
- Nederlands gedistilleerd
- Schotse, Ierse en Amerikaanse whis-

k(e)y

ZAKELIJKE BESLISSERS  
LEZEN MEE

Door de specifieke wijze van distributie 
vervullen de magazines een extra functie 
als ‘trade magazine‘ en ‘vakblad’ voor  
de zelfstandige slijters en horeca  
exploitanten. 
De tijdschriften worden vaak persoonlijk 
en selectief door de slijter aan zijn klanten 
meegegeven. 
Nieuwtjes en relevante achtergrond- 
verhalen over dranken en specifieke  
merken die de slijters in de magazines 
lezen wordt door hen gebruikt om hun 
klanten beter te kunnen adviseren.  

DOELGERICHT EN  
KOSTENEFFECTIEF 
BEREIK VAN UW DOELGROEP

Vergeleken met de concurrerende tijd-
schriften die zich op -vaak specifieke 
segmenten van- de drankenmarkt richten 
heeft DRINKS ONLY! uitermate  
aantrekkelijke kosten per duizend. 
De magazines combineren een groot 
bereik met een geschikt Umfeld voor 
uw producten.
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NUIN DE 
WINKEL

Bulleit® Bourbon is een 
echte small batch Kentucky 
Bourbon, gebaseerd op 
een 175 jaar oud recept 
van Augustus Bulleit. Door 
het hoge gehalte aan rogge 
heeft Bulleit® Bourbon een 
uitgesproken, krachtig en 
pittig karakter met een 
zachte en frisse finish. 
(45%)

BULLEIT® 
BOURBON

Op zoek naar de juiste prosecco voor de 
feestdagen? Kies voor kwaliteit en uitstraling 
met de klassieke Scavi & Ray Spumante, de 
prosecco zonder toegevoegd koolzuur. Of ga 
voor de frisse en droge Scavi & Ray Ice 
Prestige, heerlijk bij visgerechten en lichte 
bijgerechten. Een speciaal moment? Kies dan 
voor de Scavi & Ray Momento D’oro, een 
fluweelzachte prosecco met bite. Het gehele 
assortiment van Scavi & Ray is verkrijgbaar bij 
de betere slijterij. 
www.scavi-ray.com

Boomsma presenteert de nieuwe Esbjærg 
Vodka Copper Edition. Een bijzondere 
vodka gemaakt van zuivere graanalcohol en 
gedistilleerd in een Copper Pot Still. Distillatie 
in koper zorgt voor een bijzonder pure en ultra 
zachte smaak. De distillateur past een strenge 
selectie op de granen toe, waarna distillatie in 
kleine batches volgt. Het resultaat is een zeer 
zuivere, zijdezachte en pure vodka met een 
‘granige ‘bite!

GEUR zoet, granen, vleug van citrus 
SMAAK dik, filmend, puur, graan, fluweelzacht 
en hint van citrus.

Esbjærg Copper smaakt het best on the rocks 
of in een cocktail.

www.esbjaerg.nl

STARISTKY 
& 

LEV ITSKY 
DÉ ULTRA-
P R E M I U M 
VODKA
Authentiek, fris en stoer, 
dat is Staritsky & Levitsky, 
de ultra-premium vodka uit 
Oekraïne. Geniet van deze 
vodka als shot of in heerlijke 
cocktails zoals de V.I.C. of de 
Ginger STAR. 
Kijk voor alle recepten op 
www.staritskyevitsky.nl.
Staritsky & Levitsky is onder 
andere nu verkrijgbaar bij 
Gall & Gall. 

Dalwhinnie’s “Winter’s Gold” is onderworpen 
aan de strenge winters: de distilleerderij is op 
zijn koudst, de highlandlucht op zijn ijzigst 
en het bronwater op zijn helderst. Alleen dan 
wordt deze whisky gedistilleerd. Hierdoor 
ontstaat een honingzoete Dalwhinnie, rijk en 
zoet met soepele en fijne tonen. Een knipoog 
naar de kruidige warmte van heide en turf.

DALWHINNIE’S 
“WINTER’S GOLD”

The Famous Grouse is al meer 
dan 30 jaar de meest gedronken 
whisky in Schotland en heeft haar 
thuis bij Glenturret, Schotland’s 
oudste werkende distilleerderij in 
Crieff. Een volle, zachte whisky, 
waarvan de Schotse elite genoot 
na de ontberingen in het gure 
Schotse klimaat. 
De eerste flessen Grouse 
verschenen in 1896 en 9 jaar 
later was Matthew Gloag’s 
Grouse whisky zo bekend 
geworden onder de Schotten 
dat zij haar liefkozend ‘Famous’ 

Grouse’ noemden. The Famous 
Grouse bestaat uit een blend 
van zo’n 30 verschillende 
whisky’s, waaronder toppers als 
The Macallan en Highland Park. 
Zoete graanwhisky’s en rijping 
op onder meer sherry vaten 
geven The Famous Grouse 
haar kenmerkende zachte en 
toegankelijke smaak. Vanaf dit 
najaar is de The Famous Grouse 
in een nieuwe verpakking in de 
winkel te vinden.
www.famousgrouse.nl 

NIEUWE VERPAKKING VOOR 
FAMOUS GROUSE

NIEUW: Esbjærg Copper Edition

SCAVI & RAY, 
DE FEESTELIJKE 
PROSECCO!

CHOCOLATE ORANGE
NIEUW: Chocolate Orange, een heerlijke likorette met 
de verassende smaak van Chocolade Sinaasappel 
koekjes. Om van te genieten na het eten of om over 
ijs- of vruchtendessert te gieten.
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STRAKIN 
HET PAK

Een bijzondere cadeauverpakking van de superieure Schotse Single 
Malt The Glenrothes. 
Drie prachtige “nosing glasses” aangevuld met drie 10cl flesjes; Select 
Reserve, Vintage 1995 en Vintage 2001. Ontdek de wereld van The 
Glenrothes en overtuig jezelf en anderen van de kwaliteit van deze 
premium malt whisky varianten.

Ook dit najaar komt Disaronno weer met een nieuwe special  
edition. Na Moschino en Versace is het ditmaal niemand 
minder dan Roberto Cavalli. Zijn kenmerkende stijl is goed 
herkenbaar op de Disaronno fles. Bij aankoop van een fles 
Disaronno nu twee luxe Cavalli tumbler glazen cadeau. Dit 
luxe giftpack is een leuk cadeau voor de feestdagen of om 
zomaar eens iemand extra te verwennen. Nu verkrijgbaar 
bij je slijter. 

Talisker Skye is een Talisker vol karakter, rokerige zoetheid met 
een krachtige en kruidige afdronk, rijk aan contrasten, net als 
het schotse eiland Skye. Nu tijdelijk in cadeauverpakking met 2 
prachtige Talisker glazen.

THE GLENROTHES GIFTBOX

DISARONNO WEARS CAVALLI 

TALISKER SKYE

Schipperbitter, de welbekende kruidendrank voor vrije schippers. Ruig 
en ongewis zoals ook de grimmige strijd met wind en water is. Als 
spraakwater voor kroeg en kajuit.
Voor de feestdagen verpakt als “noodrantsoen” in een plastic chillbag: 
Schipperbitter 50cl fles, een Schipperbitter muts, glas en sleutelhanger. 

Singleton Spey Cascade heeft een zachte, rijke, perfect gebalanceerde 
smaak met tonen van bruine suiker, geroosterde noten en warm herfstfruit. 
Nu tijdelijk in een prachtig vormgegeven cadeau verpakking. 

SCHIPPERBITTER NOODRANTSOEN

SINGLETON SPEY CASCADE

Een fles Tia Maria is dit najaar verpakt in een luxe geschenk-
verpakking ontworpen in samenwerking met Grazia. Niet alleen 
een lust voor het oog, maar ook te gebruiken als opbergkoker 
voor make-up, sjaaltjes, sieraden enz. Een perfect cadeau voor 
de feestdagen en nu verkrijgbaar bij je slijter. 

TIA MARIA MEETS GRAZIA

Een fles Isolabella Sambuca 70 cl is dit najaar verpakt in een luxe tinnen 
koker. De geschenkverpakking is uitermate geschikt om cadeau te geven 
tijdens de feestdagen. 
Op de achterkant van de koker staan recepten voor drie heerlijke cocktails 
die je met Isolabella Sambuca kunt maken. Nu verkrijgbaar bij je slijter.

ISOLABELLA SAMBUCA

45 ml Disaronno, 30 ml citroensap, 15 ml suikersiroop, 
45 ml prosecco, 10 druppels Angostura bitter. 

Schenk alle ingrediënten in een shaker met ijs, shake 
en schenk uit in een glas. Vul het glas eventueel aan 
met ijs tot de rand. Garneer met een schijfje citroen of 
sinaasappel. 

RECEPT VOOR DE DISARONNO WEARS 
CAVALLI SOUR

TOP 10 SUMMER 2015&COCKTAILS   LONGDRINKS
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GRAND GINGER
- 45 ml. Grand Marnier
- 120 ml ginger ale
- uitgeknepen limoen
- 1 schijfje limoen
- ijsblokjes.

TANQUERAY & TONIC
Vul een Copa glas of groot wijnglas met ijs.
Schenk 50ml Tanqueray London Dry 
Gin over het ijs.
Voeg 125ml tonic toe.
Garneer met limoen.

APEROL SPRITZ
Dé terras drank uit Italië! 

Vul een groot wijnglas met ijs en voeg toe:
- 3 delen Prosecco
- 2 delen Aperol
- 1 scheutje bruiswater
Garneer met een sinaasappelschijfje.

CAMPARI TONIC
Vul een groot wijnglas met ijs en voeg toe:
- 5cl Campari
- 15cl Tonic
Garneer met een schijfje limoen.
Verrassend verfrissend!

CAPTAIN & COLA
Neem een glas en vul het voor 3/4 
met ijs. Voeg 35 ml. Captain Morgan® 
Original Spiced toe en vul verder op 
met cola. Garneer met een schijfje 
limoen.

MEDITERRANEAN G&T

50ml Gin Mare
100ml 1724 Tonic water
basilicum

Vul je glas vol met ijsblokjes en voeg de 
ingrediënten toe. Roer eenmaal voorzichtig door 
en garneer met verse blaadjes basilicum.

CRANBERRY KISS

35 ml Bols Vodka
25 ml Bols Peach
Aanvullen met cranberry juice.

SCAVI & RAY HUGO 
Benodigdheden
Muntblaadjes
3 ijsblokjes
SCAVI & RAY Hugo
SCAVI & RAY Hugo glas

Bereiding 
Doe een klein beetje munt in een glas, voeg 
hier 3 ijsblokjes aan toe en schenk hier de 
SCAVI & RAY Hugo bij. Deze combinatie 
geeft je de optimale smaakbeleving!

De dagen lengen, de zomer staat voor de deur en we kunnen ons opmaken voor lange 
avonden die bij mooi weer al ‘s middags op het terras beginnen. Wat gaat er de komende 
maanden gedronken worden als aperitief, cocktail of mix? Hieronder de tien grootste 
kanshebbers.

BELLINI

¼ Peachtree perzik likeur
¾ Prosecco / Sparkling wine

MARTINI ROYALE 
ROSATO 
Vul een Martini Royale- of wijnglas tot 
aan de rand met ijsblokjes. Voeg eerst 
5 cl Martini Rosato toe en vervolgens 
5 cl Martini Brut. 
Knijp een sinaasappelpartje  
(1/8 sinaasappel) uit in het glas en laat 
het erin vallen. Meng alles goed. 


