
From the soil to you. Over alles waar wij blij van worden.
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Bij Spring Water weten we echt alles van tafelwaters 

en mogen we ons de expert van Nederland noemen op 

dit vakgebied. Graag nemen wij u als liefhebber mee in 

deze bijzondere en mooie wereld! 

We beginnen bij het onderscheiden van waters met 

de mineralisatie. Te beginnen bij zwak (<50 mg), licht 

(tussen 50 en 500 mg) en sterk gemineraliseerd water 

<1500 mg), afhankelijk van mineralen die in de (diepe) 

grondlagen aanwezig zijn. (mg/lt te vinden op etiket). 

De mineralisatie bepaalt een groot gedeelte van 

de smaak en het mondgevoel van het water. Licht 

gemineraliseerd water voelt zacht en licht aan, terwijl 

een sterk gemineraliseerd water veel meer een hardere 

en drogende smaak heeft. 
→ vervolg P2

De signatuur van Liquid Affairs

Import, verkoop, advisering, 

distributie en service. Het zit ons 

als ‘liquid traders’ in het bloed. 

Sinds de beginjaren ‘80 vanaf de 

Korte Minrebroederstraat tot op het 

Rotsoord anno nu halen wij enkel 

kwaliteitsproducten in huis. In de 

loop der jaren zijn we uitgegroeid

tot (horeca)groothandel en 

leverancier voor de office- en 

particuliere markt. Ook tal van 

restaurants waaronder 1, 2 en 

3 *** Michelin schenken onze 

wijnen, koffie en water. Een 

kwaliteitsstempel waar we  

trots op zijn.

Water is niet meer weg te denken uit 
ons dagelijks leven. Tegenwoordig 
is er meer en meer te doen met 
tafelwaters in de horeca. In onze 
sector wint het aan belangstelling en 
wordt het als alternatief voor of juist 
mèt wijn aangeboden. Daarnaast kan 
het als luxe product worden gebruikt 
waarmee u zich kunt onderscheiden 
van ‘de rest’. 

Wijn, koffie en water. Door de 
natuur op unieke wijze gerijpt, 
gegroeid of gestroomd. Elke druif, 
boon en bron toont ons zijn eigen 
smaak en textuur. 

Bij Liquid Affairs doen we niets 
liever dan deze smaaksensaties 
vanuit alle windstreken naar Utrecht 
te halen. U vindt bij ons dan ook 
enkel topselecties. Klaar om van te 
genieten, from the soil to you. 

De Spaanse fabrikant Ascaso is bij het 
grotere publiek vooral bekend om zijn 
prachtige design espressomachines, 
zoals de Ascaso Dream (ook te vinden 
in ons assortiment). De verovering van 
de wereld door Ascaso gaat echter al 
weer verder door de introductie van 
een lijn professionele horecamachines: 
Ascaso BAR en BARISTA serie. → vervolg P4 

Kwaliteit en 
expertise  
gaan hand 
in hand

From 
the soil 
to you

Ascaso BAR 
en BARISTA

  Stijlvol en 
praktisch, de 
Ascaso BARISTA 
is een blikvanger 
op elke bar. 



Bruisend
Naast de mineralisatie kan 

ook koolzuur het mondgevoel 

beïnvloeden. Het koolzuurgehalte 

varieert en maakt water sterk, licht 

tot niet bruisend. Bruisend water 

wekt de eetlust op, is een goede 

dorstlesser en past doorgaans bij 

niet te complexe gerechten, zoals 

schaaldieren, asperges of tomaat 

met garnalen. Licht bruisend water 

accentueert de smaak van de 

gerechten. Het past uitstekend bij 

subtiele gerechten. Niet bruisend of 

plat water is meer geschikt om te 

drinken bij visgerechten, zoals zalm 

en tarbot.

Serveer water altijd koel (12-15°C),

niet ijskoud. Bij een frisse tem-

peratuur komt de smaak van het 

water beter tot zijn recht. 

Bronnen
Waterbronnen gebruiken de naam 

van hun bron altijd als merknaam. 

Vanaf hier kiest elke bron voor haar 

eigen beleving.  

Vele bekende merken zijn in de 

markt verkrijgbaar. Bij Spring 

Water zijn we er van overtuigd dat 

wij de mooiste merken hebben 

geselecteerd voor de horeca.  

Voor deze uitgave kiezen wij ervoor 

om de wereldberoemde merken 

Hildon en VOSS uit te lichten. 

"Serveer water 

altijd koel 

(12-15°C), niet 

ijskoud."

Van alle 
eigenschappen 
van water is 
de bron de 
bepalende 
factor voor de 
smaak, net als 
bij wijn bepaalt 
de bodem het 
smaakprofiel  
van het water. 

Hildon
Graag nemen wij u eerst mee naar het 
prachtige landgoed Hildon House Estate. 
Dit landgoed ligt in de kalkrijke heuvels van 
Hampshire (Zuid Engeland). Het landgoed 
straalt een en al Britse klasse uit en wordt 
omgeven door een prachtige natuur. 
Vandaar dat men hier zulk zuiver water  
kan vinden. 

Mede hierdoor heeft VOSS een 

zeer zuivere smaak en een zeer 

laag mineraalgehalte. De bron is 

‘artesian’, dit houdt in dat het water 

onder eigen druk naar boven komt.  

Er komt dus geen pomp aan te pas, 

waardoor de smaak van het water 

nog ongerepter blijft. 

Het zeer zuivere VOSS Water is 

goed te combineren met verfijnde 

gerechten. Deze markante fles is 

ontworpen door Neil Kraft, een 

designer die ook veel voor Calvin 

Klein heeft ontworpen. De fles is 

inmiddels wereldberoemd en is voor 

vele consumenten het toonbeeld 

van stijl en smaak. Wereldwijd en 

ook in Nederland is VOSS Water 

te vinden in restaurants en hotels 

die zich verbonden voelen met stijl, 

smaak en luxe. 

Voor het stijlvolle merk VOSS 
nemen we u mee naar het 
zuiden van Noorwegen waar 
men in de plaats VOSS de 
gelijknamige bron vindt.

De bron is te vinden in de 
ongerepte wildernis, ver weg 
van onze moderne wereld, 
tussen de bergen en de fjorden.

De bron van Hildon heeft een diepte van 125 meter en 

wordt met een temperatuur van 10°C gebotteld. Botteling 

vindt plaats op een zeer moderne bottellijn in de eigen 

wereldwijd bekende fles. Leuk om hierbij te vermelden dat 

zelfs het Britse Koningshuis kiest voor dit tafelwater. Menig 

toprestaurant heeft de klassieke Hildon fles op tafel staan. 

Niet alleen omdat het de beleving aan tafel ten goede 

komt, maar ook omdat Hildon een heerlijke ronde smaak 

heeft en daardoor bij elk gerecht goed combineert.VOSS
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Even voorstellen Sinds 2016 
versterkt Esther van Norden  
ons team. Hoog tijd om onze 
nieuwe collega aan iedereen 
voor te stellen!

In de vorige uitgave van deze krant berichtten wij 

u al dat het steeds drukker werd op het Rotsoord.  

Dit was onder andere te wijten aan de komst van 

Spring Water Company. Al snel kwamen we er 

ook achter dat we met het bestaande team niet 

al het werk verzet kregen. Dus zochten we een administratieve duizendpoot 

voor Spring Water Company, nou die hebben we gevonden! 

Esther kenden wij eigenlijk al een beetje, want ze wist ons al te vinden voor 

wijnen en onze andere mooie producten, vroeger heeft zij ook bij onze klant 

Zebs in De Bilt gewerkt. Uiteraard zochten we ook iemand met affiniteit met 

onze producten voor de horeca en iemand die weet hoe het in deze wereld 

werkt. Esther is er enkele jaren uit geweest, want na haar studie was ze in het 

onderwijs werkzaam. Na de geboorte van haar zoon lonkte de horecawereld 

toch weer en was wat meer flexibiliteit ook wel handig. Met veel enthousiasme 

is Esther dan ook begonnen aan dit nieuwe avontuur, inmiddels een jaar later 

heeft ze het dan ook helemaal in de vingers! 

Met Esther hebben we een enthousiaste duizendpoot erbij in ons bedrijf, want 

naast haar administratieve en commerciële bezigheden is ze ook een groot fan 

van lekkere wijnen en goede Italiaanse koffie. In haar vrije tijd organiseert ze 

etentjes en kookt ze graag voor familie en vrienden. Dit alles onder begeleiding 

van mooie wijnen en op een mooi gedekte tafel mag een stijlvolle waterfles 

uiteraard niet ontbreken. 

Dus mocht u binnenkort naar ons bellen en er neemt een ‘andere’ Esther op 

(we hebben er immers inmiddels 2 in huis!) schrik dan niet, Esther van Norden 

weet naast alles over water ook veel over onze andere producten. 

Tijd om een inspirerende locatie te ontdekken? Kom naar 
expositie restaurant Kazerne in Eindhoven! Kom langs om 
heerlijk te eten, te drinken en werk van wereldklasse  
design talent te bekijken.

Expositie restaurant Kazerne is een 

podium voor design in het hart 

van design- en technologiestad 

Eindhoven. In een voormalige 

marechausseekazerne komen 

de werelden van kunst, design 

en techniek letterlijk samen met 

goed eten en drinken. Hier, in 

deze levendige omgeving, word 

je geïnspireerd door state of the 

art exposities. Hier worden naast 

je smaakpapillen ook je andere 

zintuigen geprikkeld.

Er wordt vers en groente 

georiënteerd gekookt, met een 

Italiaanse twist. De kaart wisselt 

regelmatig, om optimaal gebruik te 

kunnen maken van de seizoenen. 

De wijnen zijn Europees. D.R. Trading 

stelde naast herkenbare ook 

een verassende selectie wijnen 

voor, passend bij het unieke 

totaalconcept. D.R. Trading weet 

prachtige parels te vinden, met een 

mooie prijs/kwaliteitverhouding. Bij 

Kazerne leveren wij ook Jolly Caffè, 

die net wat bijzonderder is dan de 

meeste koffie in gelegenheden met 

een vergelijkbaar volume. 

In 2015 won Kazerne de Entree 

Hospitality Awards in de 

categorie meest trendbepalend 

concept: “In dit hoogwaardige 

hospitalityconcept is de 

ondernemerspassie voor kunst, 

design en horeca buitengewoon 

goed en stijlvol vertaald. Het is 

een dynamisch project dat zich 

ontwikkelt en 

uitbreidt tot 

een creatieve 

hub, waarbij het 

restaurant de 

verschillende 

ruimtes met 

elkaar verbindt. 

De Kazerne is 

een esthetische 

inspiratiebron 

waarin de 

horeca het aanbod van kunst en 

cultuur versterkt en andersom. Een 

platform voor Nederlands talent 

met een internationaal bereik en 

dito allure.” “With such emphasis 

on design, I feared that the food 

would be an afterthought. Not 

so.”, schreef de New York Times. 

Expositie restaurant Kazerne is 

dagelijks open voor koffie, lunch, 

borrel en diner. De boardrooms zijn 

te reserveren voor feestelijke en 

zakelijke bijeenkomsten – van 

fine wining & dining, private dinners 

tot miniconferenties. Binnenkort 

opent ook een boutique hotel, 

waar je slaapt midden tussen 

actueel design.

W A T E R
Dr. Antonio Martins Coco Juice
Coco Juice Green Tea & Peach (Pet)  8 x 0,33  € 12,55 
Coco Juice Mango (Pet)  8 x 0,33  € 12,55 
Coco Juice Pure Organic  8 x 0,33  € 12,55 
Coco Juice Banana Elo-Pack  10 x 0,50  € 21,66 
Coco Juice Apricot Elo-Pack  10 x 0,50  € 21,66 
Coco Juice Pineapple/Acerola Elo-Pack  10 x 0,50  € 21,66 
Coco Juice Pure Organic Elo-Pack  10 x 0,50  € 21,66 
Coco Juice Pure Organic Elo-Pack  10 x 1,00  € 35,26 

Hildon Natural Mineral Water
Hildon Carbonated 24 x 0,33  € 17,10 
Hildon Carbonated 12 x 0,75  € 15,83 
Hildon Carbonated Screen Print 12 x 0,75  € 17,25 
Hildon Still 24 x 0,33  € 17,10 
Hildon Still 12 x 0,75  € 15,83 
Hildon Still Screen Print  12 x 0,75  € 17,25 

Llanllyr SOURCE 
Llanllyr Sparkling  24 x 0,33  € 14,95 
Llanllyr Sparkling (Pet) 12 x 0,50  € 7,43 
Llanllyr Sparkling  12 x 0,75  € 12,83 
Llanllyr Still 24 x 0,33  € 14,95 
Llanllyr Still (Pet) 12 x 0,50  € 7,43 
Llanllyr Still 12 x 0,75  € 12,83 

Montcalm
Montcalm (Pet) 24 x 0,50  € 12,57 
Montcalm (Pet) 6 x 1,50  € 5,23 
Montcalm (Pet) 1 x 5,00  € 2,56 

Sole
Sole Gassata 24 x 0,25  € 13,74 
Sole Gassata 12 x 0,75  € 12,08 
Sole Naturale 24 x 0,25  € 13,74 
Sole Naturale 12 x 0,75  € 12,08 
Sole Aqua Armani Gassata 12 x 0,75  € 20,75 
Sole Aqua Armani Naturale  12 x 0,75  € 20,75 

Tau
Tau Sparkling 24 x 0,33  € 22,75 
Tau Sparkling 12 x 0,75  € 19,08 
Tau Still 24 x 0,33  € 22,75 
Tau Still 12 x 0,75  € 19,08 

Tynant Natural Mineral Water
Tynant Still (Pet) 24 x 0,50  € 15,37 
Tynant Still (Pet) 12 x 1,00  € 12,36 
Tynant Sparkling 12 x 0,75  € 25,48 
Tynant Still 12 x 0,75  € 25,48 
Tynant Red Sparkling 12 x 0,75  € 25,48 
Tynant Red Still 12 x 0,75  € 25,48 

Voss Artesian Water from Norway
Voss Sparkling 24 x 0,38  € 38,58 
Voss Sparkling 12 x 0,80  € 34,70 
Voss Still 24 x 0,38  € 38,58 
Voss Still 12 x 0,80  € 34,70 
Voss Still (Pet) 24 x 0,33  € 28,75 
Voss Still (Pet) 24 x 0,50  € 32,17 
Voss Still (Pet) 12 x 0,85  € 25,95 

Expositie restaurant 
KAZERNE
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Design meets 
wine and dine

 = bio-gecertificeerd



Beide machines kenmerken zich door het 

veelvuldige gebruik van RVS, zowel voor 

de behuizing als de interne componenten. 

RVS heeft vele voordelen. In tegenstelling 

tot koper en messing geeft RVS geen 

stoffen af aan het water. Ook kan kalk 

zich zeer moeilijk hechten aan de wanden 

van de boiler, dit scheelt uiteraard in het 

onderhoud en verlengt de levensduur van 

de machine. Bijna alle onderdelen zijn 

van RVS gemaakt zoals bijvoorbeeld de 

pomp, kranen en ventielen. 

De BAR is speciaal ontworpen voor het 

gebruik van ESE servings en is uitermate 

geschikt voor kantoren en kleine 

horeca. De machine beschikt over 2 RVS 

thermoblocken met handig liftsysteem 

voor ESE servings. Voor theewater en 

stoom beschikt de BAR over een RVS 

boiler van maar liefst 4 liter! Aansluiting 

op de waterleiding is uiteraard mogelijk. 

De BARISTA is met zijn E61 zetgroepen 

geschikt voor het echte horecagebruik. 

De Barista serie beschikt over een forse 

RVS boiler met warmtewisselaar. Wij 

laten in de fabriek de boilers isoleren;  

testen van Ascaso laten hiermee een 

energiebesparing van 35% zien! Dit maakt 

de machine niet alleen beter voor het 

milieu, maar ook bespaart u dankzij de 

isolatie al snel zo'n €400,- per jaar op uw 

energierekening. De machine heeft verder 

alle functies die u van een professionele 

horecamachine verwacht en is ook nog 

eens betaalbaar. 

Het ontwerp van de machine is robuust, 

stijlvol en praktisch. Zodoende is er 

gemakkelijk mee te werken en zijn 

ook dagelijks en periodiek onderhoud  

gemakkelijk uit te voeren. En het 

allerbelangrijkste: u bereidt er een 

prachtige espresso mee! 

Nieuw in het 
assortiment
Ascaso BAR en BARISTA Alle details 

zijn prachtig 

afgewerkt. 

F R A N K R I J K
Veuve Fourny & Fils, Champagne, 1er Cru, Vertus 
Champagne Grande Reserve, Brut  € 23,50
Champagne Grande Reserve, Brut 0,375 ltr.  € 13,75
Champagne Grande Reserve, Brut Magnum  € 54,50
Champagne Blanc de Blancs, Brut  € 24,95
Champagne Blanc de Blancs, Brut 0,375 ltr.  € 14,45
Champagne Blanc de Blancs, Brut Magnum  € 57,00
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature   € 25,25
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature 0,375 ltr.  € 14,00
Champagne Blanc de Blancs, Brut Nature Magnum  € 57,50
Champagne Millesimé, Brut   € 38,50
Champagne Cuvée ‘R’ de Veuve Fourny  € 34,50
Champagne Rosé Premier Cru  € 28,50
Champagne ‘Clos Notre Dame’ 2007 € 74,00 

Château de Pierreclos, Maconnais
Pouilly Fuissé, Terroir de Fergisson 2015 € 15,95
Macôn Pierreclos 2015 € 10,95
Saint-Véran 2015 € 12,95
  
Les Halos de Jupiter par Philippe Cambie, Rhône
Châteauneuf du Pape Rouge, Adrastée 2009 € 35,20
Châteauneuf du Pape Rouge, Adrastée 2010 € 35,20
Châteauneuf du Pape Rouge, Adrastée 2012 € 35,20
Chateaunuf du Pape Blanc 2012 € 37,50
Gigondas 2009 € 17,50
Vacqueyras   2010/12 € 14,95
Côtes du Rhône 2013 € 9,35
Costières de Nîmes Rouge 2013 € 7,25

Domaine de Belle Mare, Mèze, Languedoc
Les Granges de Félines ‘Rouge’ 2015 € 4,35
Les Granges de Félines ‘Blanc’ 2016 € 4,35
Les Granges de Félines ‘Rosé’  2016 € 4,35
Collines Chardonnay 2016 € 4,50
VDP d’Oc Sauvignon Blanc 2016 € 5,50
VDP d’Oc Chardonnay 2016 € 5,50
Picpoul de Pinet, AOC Languedoc 2016 € 5,50
Viognier 2016 € 5,50

Domaine des Trois Noyers, Sancerre, Loire
Sancerre Blanc  2015 € 11,75

Maison des Bulliats, Beaujolais
Beaujolais, AOC Régnié 2015 € 7,20

Trenel
Beaujolais Blanc 2015 € 10,95

Clos Alivu, Poli Eric
Clos Alivu blanc AOP Patrimonio 2015 € 11,50

Domaine de Fondreche
Ventoux Blanc 2014 € 9,45
Ventoux Rouge 2014 € 9,45

Oliver Morin, Chitry
Constance Blanc 2014 € 9,75
Constance Rouge  2014 € 10,95
Chablis 2014 € 12,95

Château de Lancyre, Pic St. Loup, Languedoc
Pic Saint Loup, Vieilles Vignes 2014 € 10,20

Domaine des Entrefaux, Crozes Hermitage, Rhône
Crozes Hermitage, Bio Blanc 2014 € 14,95
Crozes Hermitage, Bio Rouge 2013 € 14,95
Les Pends, Bio Blanc 2014 € 19,95
Les Pends, Bio Rouge 2013 € 17,95
Les Pends, Bio Rouge, Magnum 2013 € 36,75

Condamine Bertrand
Baron Rouge 2015 € 5,25
Baron Rosé 2015/16 € 5,25
Sauvignon Blanc 2015/16 € 5,50
Cabernet Sauvignon 2015 € 5,50 

Les 5 Vallees
Chardonnay 2015/16 € 4,50

Domaine Farjon
St. Joseph Blanc 2014 € 15,75

O L I J F O L I E
Petra, Toscane, Italie
Leccino 40%, Frantoio 20%,  
Moraiolo 20%, Pendolino 20% (0,25 ltr.) € 12,25
Leccino 40%, Frantoio 20%,  
Moraiolo 20%, Pendolino 20% (0,75 ltr.) € 21,95

Juan Colin, Montilla, Spanje
Arbequina (5 ltr.) € 35,40
Arbequina (1 ltr.) € 9,95
Arbequina (0,5 ltr.) € 6,75
Arbequina (0,25 ltr.) € 3,95
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Online alles voor je 
espressomachine
Als koffieliefhebber heeft u natuurlijk een echte espressomachine. Naast 

prachtige nieuwe espressomachines leveren wij ook alle onderdelen 

en accessoires. Speciaal voor de handige liefhebber hebben we alle 

benodigdheden voor de betere espressomachines. Zo hebben we ruim 

1250 verschillende onderdelen op voorraad en deze kunt u vinden in 

onze webshop. Naast alle onderdelen hebben we handige baristatools, 

essentiële onderhoudsmiddelen en Jolly Caffè in het online assortiment. 

Onze pakketjes vinden niet alleen hun weg door Nederland, maar ook  

naar het buitenland. Daar zijn we natuurlijk best een beetje trots op! 

Hoe te bestellen?
Ga naar onze webshop drtradingshop.nl en bestel gemakkelijk. 

Voor 15.00 uur besteld? Dan heeft u het de volgende dag nog in huis! 

D R T R A D I N G
S H O P. N L



Chef-koks Ewout & Gijs koken biologisch en vegetarisch, 

maar zó goed en lekker dat het zelfs voor carnivoren 

in hart en nieren een feest is om hier uitgebreid te 

dineren. Niet voor niets is dit restaurant dan ook in 2014 

uitgeroepen tot "Duurzaam Restaurant van het Jaar" 

door Gault Millau. Wij zijn er dan ook trots op dat we 

sinds 2008 op regelmatige basis de wijnen bij deze 

topcreaties mogen leveren.

Herberg de 
Kop van 't Land

(Misschien wel)

't beste 
vegetarische 
restaurant van 
Nederland!

Liesbeth Kroeze en Ewout Faase 
draaien sinds 2007 succesvol een 
vegetarisch restaurant: Herberg 
de Kop van 't Land. Even buiten 
Dordrecht aan de Nieuwe Merwede 
ligt Herberg de Kop van ’t Land. Het 
is het laatste huisje aan de dijk, met 
een mooi terras. Het menu wordt 
bepaald door het marktaanbod en 
wisselt iedere week.

Trefwoorden voor de gerechten 
zijn: fris, groen, krachtig, hoog op 
smaak, romig en toch licht, en 
altijd verrassend gepresenteerd!
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Prachtige merken hebben zoals het 

hoort ook een prachtige historie. 

Zoals u van ons gewend bent, 

vertellen wij graag het verhaal van 

de bezieling van Jolly Caffè om 

steeds maar weer de beste kwaliteit 

espressobonen te branden. 

Het was de Florentijn Dante 

Belardinelli die in 1953 zijn roeping 

om de hoogste kwaliteit espresso 

van Italië te branden achterna ging. 

De benodigde apparatuur werd 

aangeschaft en de beste bonen 

werden geselecteerd. Toen moest 

hij nog een merknaam hebben. Na 

de oorlog waren vele Amerikaanse 

militairen in Italië gelegerd en 

waar militairen zijn, wordt fanatiek 

gekaart. Zo leerde Belardinelli de 

'Jolly Joker' kennen, de merknaam 

van zijn perfecte espresso. 

Met de juiste apparatuur, de beste 

bonen én met een merknaam 

kon Belardinelli aan de slag. Jolly 

Caffè veroverde al snel Florence en 

omgeving en Belardinelli verkreeg 

de naam 're del caffè', koning 

van de koffie. Onder zijn bezieling 

groeide Jolly Caffè uit tot een 

bedrijf met ruim 40 werknemers, met 

een export naar ruim 15 landen. 

Ondanks de groei bleef Belardinelli 

volharden in zijn bezieling om de 

hoogste kwaliteit espressobonen 

van Italië te branden. Nog altijd 

worden de hoogste kwaliteit 

Arabica bonen geselecteerd en 

vervolgens separaat gebrand. 

Alleen zo wordt elke verschillende 

Arabica boon op de juiste duur en 

temperatuur gebrand. 

Voor de Jolly Caffè Crema 

Blend worden gemiddeld wel 12 

verschillende Arabica’s gebruikt, 

voornamelijk afkomstig uit Zuid-

Amerika. Bij het melangeren van 

deze 12 verschillende Arabica bonen 

kon Belardinelli zijn handtekening 

zetten: hier kon hij de finale smaak 

van zijn Jolly Caffè Crema Blend 

bepalen. Inmiddels 64 jaren 

later wordt nog steeds ditzelfde 

smaakprofiel bereikt door het 

vakmanschap binnen Jolly Caffè. 

Belardinelli keek verder dan alleen de kwaliteit van zijn eigen branderij. 

Om de kwaliteit van de Italiaanse espresso te waarborgen is hij een van 

de oprichters van het 'Certified Italian Espresso' keurmerk. Jolly Caffè was 

uiteraard de eerste brander die dit kwaliteitskeurmerk verkreeg. 

Ook op hoge leeftijd bleef Belardinelli actief betrokken bij zijn levenswerk, 

al namen zijn kinderen langzaam de dagelijkse leiding over. Belardinelli 

stierf in 2011 na een bewogen leven, maar zijn naam is onlosmakelijk 

verbonden met Jolly Caffè. Inmiddels is de derde generatie betrokken bij 

de bedrijfsvoering, maar ook zij hebben de filosofie van hun grootvader 

overgenomen: alles draait om de hoogste kwaliteit!

De bezieling van 
Belardinelli en zijn 

Jolly Caffè

Als liefhebber weet u uiteraard een perfecte espresso
te waarderen en te herkennen. Vele liefhebbers,

zoals u, kiezen daarom voor de espresso van Jolly Caffè.
Met Jolly Caffè drinkt u immers één van de

beste espressomerken van Italië.

  De 12 verschillende 
Arabica bonen 
komen nog steeds 
echt in jutezakken 
binnen, net als 
vroeger.
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Het kantoor van de 
excentrieke Dante 
Belardinelli was net 
een klein museum. 
De wanden vol 
met lijsten en het 
bureau gaat haast 
schuil achter foto’s 
en allerhande 
voorwerpen.



Door het gebruik van jonge kokosnoten is de samenstelling van het 

kokoswater gelijk aan die van het menselijk lichaam, dit wordt isotoon 

genoemd. Tevens hebben in dit rijpingsstadium de kokosnoten nog 

nauwelijks vruchtvlees en zitten alle mineralen en vitale stoffen nog in het 

kokoswater. Hierdoor hydrateert Dr. Antonio Martins kokoswater het lichaam 

direct en is het de beste en gezondste dorstlesser die er is!

Het productieproces van dit unieke product is bedacht door de bekende 

sportarts Dr. Antonio Martins uit Wenen. Na meer dan 10 jaar onderzoek 

bedacht hij het productieproces om kokoswater verpakt net zo te laten 

smaken als men het in de tropen al generaties lang weet te waarderen. 

Dit kokoswater is 100% biologisch en tevens een 

isotone dorstlesser. Het kokoswater is zuivelvrij, 

dus ook geschikt voor mensen met een 

lactose- intolerantie of een allergie voor 

dierlijke producten. Dit unieke water is tevens 

een soja-, gluten en notenvrij product, kortom 

drinkbare wellness! 

K O F F I E
Jolly Caffè 36 (Servings) 
Espresso/Lungo/Decafé/Intenso
1 x 36 stuks € 12,03
12 x 36 stuks, 10% korting 
per 12 x 36  € 129,92
24 x 36 stuks, 15% korting 
per 12 x 36  € 122,71
48 x 36 stuks, 20% korting 
per 12 x 36  € 115,49

Jolly Caffè 150 (Servings) 
Espresso/Lungo/Decafé/Intenso
1 t/m 2 x 150 stuks 
per 150  € 49,44
3 t/m 5 x 150 stuks, 10% korting 
per 150  € 44,50
6 t/m 11 x 150 stuks, 15% korting 
per 150  € 42,02
vanaf 12 x 150 stuks, 20% korting 
per 150  € 39,55

Jolly Caffè Bonen
1 x 500 gram  € 15,12
12 x 500 gram € 181,44
24 x 500 gram, 10% korting 
per 12 x 500 gram  € 163,30
36 t/m 48 x 500 gram, 15% korting 
per 12 x 500 gram  € 154,22
vanaf 60 x 500 gram, 20% korting 
per 12 x 500 gram  € 145,15

Jolly Caffè Cups
1 x 100 stuks € 35,80
2 t/m 3 x 100 stuks, 10% korting 
per 100  € 32,22
4 t/m 7 x 100 stuks, 15% korting 
per 100  € 30,43
vanaf 8 x 100 stuks, 20% korting 
per 100  € 28,64

Jolly Caffè Gemalen Espresso/
Lungo/Decafe
1 x 250 gram  € 7,31
12 x 250 gram 
per 12 x 250 gram  € 87,72
24 x 250 gram, 10% korting 
per 12 x 500 gram  € 78,95
36 t/m 48 x 250 gram, 15% korting 
per 12 x 500 gram € 74,56
vanaf  60 x 250 gram, 20% korting 
per 12 x 500 gram  € 70,18

I T A L I Ë
Saporito, Veneto 
Merlot/Raboso, Veneto 2014/15 € 3,95
Garganega/Chardonnay, Veneto 2015/16 € 3,95
 
Astoria Vini, Puglia  
Primitivo, Puglia IGT, Antonini Ceresa 2014/15 € 4,95
 
Le Contesse, Veneto  
Pinot Rosa Frizzante IGT  nm € 5,70
 
Viticoltori Ponte, Marca Trevigiana, Veneto  
Pinot Chardonnay Spumante Brut nm € 5,75 
  
Contadi Castaldi, Franciacorta  
Franciacorta, Brut DOCG nm € 18,95
Franciacorta, Brut Rosé nm € 21,50
Pinodisé, Vino liquoroso nm € 21,20

Petra Wines, Survereto, Toscane  
Petra IGT, Cabernet Sauvignon/Merlot 2012 € 49,95
Quercegobbe, Merlot 2010 € 30,20
Alto, Sangiovese 2011 € 32,20
Potenti, Cabernet Sauvignon 2007 € 31,75
Hebo, Val di Cornia 2013 € 13,50
Petra Bianco Angelo di San Lorenzo,  0,375  2005 € 35,50
Petra Toscana, Vin del Mare Sireno 2014 € 11,20  
Petra Toscana, Bianco, Vin del Mare Sireno 2015 € 11,20  

Provenza, Garda
Molin, Trebbiano 2015 € 11,25
Molin Magnum 2015 € 27,50
Negresco 2011 € 12,50
Negresco Magnum 2011 € 35,00

Az. Provolo, Verona
Valpolicella Ripasso Supriore 2010 € 12,45

Frecciarossa, Casteggio, Oltrepo Pavese  
Le Praielle, Barbera/Uva Rara/Croatina  D. Mag.  2009 € 52,50
Sillery, Pinot Nero (vinificatie als wit)  2015 € 8,95
 
Balestri Valda, Soave  
Soave Classico DOC 2014/15 € 8,50
LunaLonga Soave  2013 € 11,95

Az. Agr. La Prendina, Lombardije 
La Prendina, Pinot Grigio 2016 € 7,20

La Prendina, Faial DOC, Merlot 2012 € 23,50
La Prendina, Riesling 2014 € 11,50

Torre d’Orti, Garda, Veneto
Torre d’Orti Valpolicella Amarone  2012 € 30,20
Torre d’Orti Valpolicella Amarone Magnum 2012 € 70,00
Torre d’Orti Ripasso Superiore 2014 € 13,50

Az. Agr. Cavalchina, Veneto 
Amedeo, Bianco di Custoza Superiore 2015 € 12,50
 
Azienda Velenosi, Marken
Montepulciano d’Abruzzo 2015 € 5,95
Rosso Piceno Superiore  2014 € 7,95
Rosso Piceno Superiore   Magnum  2014 € 15,50
Ludi Offida, DOC 2009/10 € 27,95
Roggio del Filiare   2009 € 26,50 
Roggio del Filiare  Magnum  2005 € 59,50
Pecorino Reve Offida DOC  2014 € 13,50

Az. Santa Barbara, Marken  
Verdicchio, DOC 2016 € 5,95
Pignocco DOC Verdicchio Castelli di Jesi 2015 € 7,20
Antonucci DOC Verdicchio Classico Riserva 2014 € 15,25
Il Maschio da Monte, Piceno  2010 € 23,50
Pathos 2011/12 € 35,50
 
Az. Agr. Claudia Ferrero Montalcino
Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2005 € 40,15
Brunello di Montalcino DOCG 2011 € 29,95
Rosso di Montalcino DOC 2013 € 11,50

Az. Agr. San Martino (Jolly Caffè), Toscane
Chianti Sammartino Superiore 2013/14 € 6,95

Azienda Agricola Ronchi di Cialla
Friulano, DOC 2013 € 9,95
Ribolla, DOC 2013 € 10,75

Marchesie Alfieri
Sostegno 2013 € 10,95
La Tota 2014 € 12,50
La Tota Magnum 2012 € 30,50
Barbera Supriore 2012/13 € 26,50

Le Rive
Prosecco Spago  € 5,95
Cuvee Spumante  € 6,65
Manzoni Bianco 2015 € 5,95 
Cabernet Franc 2015 € 5,65
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Kokoswater is de heldere vloeistof die in
jonge kokosnoten zit. De kokosnoot is de
enige noot waarvan men het sap zonder te
persen direct kan drinken. Het kokoswater
van Dr. Antonio Martins onderscheidt zich 
van anderen door het gebruik van zeer 
jonge kokosnoten. De kokosnoten worden 
geoogst zodra deze 5 à 6 maanden oud zijn.

Kokoswater 
is drinkbare 
wellness!

Coconut pulp

Coconut water,  
up to 1000ml



Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn horecaprijzen en excl. 21% (wijn en machines) of 6% (water, koffie & olie) BTW en 
eventuele transportkosten. Wijnen per doos. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze krant de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 
betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Liquid Affairs accepteert geen 
enkele aansprakelijkheid voor de informatie dan wel voor actie die u wel of niet neemt op basis van deze informatie. Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met ons. © 2017 Liquid Affairs, alle rechten voorbehouden. Drukwerk: Platform P Breda. Ontwerp: Zevenmijls, Utrecht.
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Dit is een uitgave van Liquid Affairs B.V. 
[D.R. Trading, Spring Water Company & Jolly Caffè Nederland] 
Rotsoord 13, 3523 CL Utrecht, +31 (0)30 232 1123
hallo@liquidaffairs.nl, www.liquidaffairs.nl

H O N G A R I J E
Szepsy, Tokaj
Tokaj Cuvée  (0,5 ltr.) 2003 € 52,75
Tokaj Aszú 6 Puttonyos  (0,5 ltr.) 2002 € 92,50

Attila Gere, Villany
Cabernet Sauvignon 2010/11 € 12,20
Kopár Cuvée 2011/12 € 30,50
Solus 2008 € 39,50
Cabernet Franc 2012 € 23,50
Pinot Noir 2008 € 19,75

S P A N J E
Mas Gil, Calonge, Emporda
Clos d’Agon, Tinto 2010 € 39,50
Clos d’Agon, Blanco 2012 € 29,95

Señorío de OTAZU, Navarra
Chardonnay 2015 € 8,75
Chardonnay, Magnum 2015 € 23,50
Premium Cuvée, Tinto 2011/12 € 9,75
Premium Cuvée, Tinto, Magnum 2010 € 25,50 

Bodega Piedemonte
Ruas de Olite, Tempranillo 2015 € 4,85

Alvear, Extremadura/Montilla
D.O. Señorio de Alange, Tempranillo 2013 € 5,95
D.O. P.X., Solera “1927”  (0,375 ltr.)  € 12,50
D.O. P.X., Solera “1927”, horecaverpakking (0,75 ltr.)  € 14,50

Bodegas Nidia, Rueda
Verdejo, DO Rueda  2016 € 6,95
Sauvignon Blanc, DO Rueda 2015/16 € 7,25

Pago de Cubas, Castilië en Léon
Toro, Asterisco 2014 € 6,95

Marta, Pénedes
Brut 2013 € 8,65
Rosado Reserva Brut 2013 € 11,65
Organic Farming Reserva Brut 2012 € 11,65

Bodegas Valdepuga
Terraboa, DO Ribeiro 2014 € 7,95

O O S T E N R I J K
Weingut Setzer, Hohenwarth, Weinviertel 
Austich Grüner Veltliner, DAC 2015/16 € 8,95
Grüner Veltliner, Die Lage 2015 € 11,50
Grüner Veltliner, 8000 2014 € 16,95
Riesling 2014 € 13,50

Weingut Gerhold
Pinot Blanc 2015 € 10,50

D U I T S L A N D
Weingut St. Remigius, Baden  
Spätburgunder Rotwein 2014 € 9,95
Spätburgunder Rotwein, 1 liter 2014 € 8,90  
Spätburgunder, Magnum 2014 € 23,50
Weißer Burgunder Kabinett Trocken 2015 € 9,25
Grauer Burgunder Kabinett Trocken 2015 € 9,95
Blanc de Noirs 2015 € 9,95
Riesling, Niederrimsinger Rotgrund 2014 € 9,95
Müller-Thurgau 2015 € 6,50
Müller-Thurgau, 1 liter 2015 € 7,35
Sauvignon Blanc Spätlese Trocken 2015 € 13,75
Chardonnay Spätlese Trocken 2015 € 17,75
Rosé Qualitätswein Trocken 2016 € 8,20
Rosé Qualitätswein Trocken, Magnum 2015/16 € 21,50

Weten wat 
je in huis 
haalt.
Bij Liquid Affairs halen we onze wijnen uit Spanje, Italië, 
Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. Afkomstig 
van betrekkelijk kleine wijnhuizen, met nog onvervalste 
aandacht en toewijding voor het vak. Het resultaat is 
een exclusief en onderscheidend aanbod van klassieke, 
verrassende en zuivere wijnen van absolute topkwaliteit. 

K E N N I S
De meerwaarde van meedenken.

Ons doel is u zo goed en volledig mogelijk te 

adviseren. Wat voor onze producten geldt, 

geldt ook voor de service naar onze klanten: 

kwaliteit boven kwantiteit. Met een reden 

verkopen wij onze wijnen daarom niet online. 

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij u 

het beste persoonlijk kunnen helpen met uw 

keuzes. Immers biedt iedere fles weer een 

nieuwe beleving. Daarom denken we echt 

proactief mee. 

Welke lichte wijnen horen bij het nieuwe 

aspergeseizoen? Welke zwaardere wijnen 

sluiten dit jaar aan op uw kerstfeest? Welke 

koffiemachine rendeert het beste bij uw 

verbruik en welk merk water past bij de 

identiteit van uw zaak? Wij willen op wijn-, 

koffie- en watergebied uw partner zijn, met 

u meedenken en aan uw wensen of die van 

uw gasten voldoen. U zult het merken, net die 

paar stappen meer, maakt het verschil. 

Waarmee kunnen 
wij u helpen?
From the soil to you. Liquid Affairs brengt u de  

mooiste wijnen, de beste koffie en het lekkerste  

water. Waarmee kunnen wij u helpen? 

0 3 0  -  2 3 2  1 1 2 3
h a l l o @ l i q u i d a f f a i r s . n l

We staan voor u klaar!

Altijd verse koffie

Vanzelfsprekend garanderen we u zo vers mogelijk gebrande koffie.  

We houden het rotatieproces met onze leveranciers dan ook extreem kort. 

Elke drie weken krijgen we vanuit Italië vers gebrande koffie aangeleverd. 

Alleen het beste is goed genoeg voor onze klanten, en dat proef je.

Water van wereldwijd bekende merken

Het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Noorwegen. Dat zijn de landen 

waar we onze premium merken bron- en mineraalwater vandaan halen. 

Allen van de zuiverste soort. Ongerept en verfrissend. In tegenstelling tot 

wijn, kopen we water juist bij wereldwijd bekende bronnen. Zo halen wij voor 

u de mooiste premium merken naar Nederland en ook nog eens in grote 

hoeveelheden. Dat is 

dan weer een van de 

vele manieren om de prijs 

concurrerend te houden.

D I S T R I B U T I E 
De zekerheid 
van een goede 
levering.

In onze opslagruimtes ligt 

doorgaans een voorraad 

van 60.000 flessen wijn, 

een dikke 120.000 flessen 

water en ongeveer 

1.250 verschillende espressomachineonderdelen. Veel collega-(drank)

groothandels, bedrijven, horeca en particulieren hebben hun weg naar 

Liquid Affairs gevonden. Uiteraard vinden onze wijnen, koffie en water ook 

goed hun weg naar de eindbestemming.

  Kevin Langhorst, 
Willem van Oijen, 
Willem van der Pot, 
Esther Sluijter,  
Esther van Norden,  
Boudelot Hermans, 
Ferdinand van 
der Zalm.


