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2de-3de-4de cover		
B 228 x H 296 mm
aflopend
			
(+ 3 mm snit)
				

3500 euro 2de cover
4000 euro 3de cover
4750 euro 4de cover

1/1 binnenbladzijde		

3250 euro

B 228 x H 296 mm

aflopend

			 (+ 3 mm snit)

1/2 binnenbladzijde		
staand:
		
B 99 x H 261 mm
		liggend:
		
B 198 x H 120 mm

nuttig formaat

1750 euro

nuttig formaat

1/4 binnenbladzijde		
staand:		
		
B 99 x H 120 mm
nuttig formaat
		liggend:
		
B 198 x H 65 mm
nuttig formaat

1350 euro

2/1 panoramische blz.		
B 456 x H 296 mm
			

aflopend
(+ 3 mm snit)

6100 euro

2x 1/2
B 456 x H 148 mm
panoramische blz.			

aflopend
(+ 3 mm snit)

3375 euro

Inlegbladen (*)
4 bladzijden
Encarts
6 bladzijden
Inserts
8 bladzijden

2750 euro
3250 euro
3750 euro

(*)
• 3 mm snijrand bovenaan
•p
 apiergewicht: max. 135 g./m2
(toeslag voor hoger gewicht)
• levering der inlegbladen: geplooid en verpakt
(geen paletten)

3
+1
GRATIS

OP EEN JAARDEAL
(ADVERTENTIE
IN 4 NRS - OP
ALLE FORMATEN)
BEHALVE ADVERTORIALS

ADVERTORIALS
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GOLIATH TRIPLE
Een Waalse tripel met
een neus van citrus
en pompelmoes
in de mond een smaakbom
met hop en mout in balans
en een lange nabitterheid…
ik lust jou wel, kleine reus!

NOVICE TRIPEL BLACK
8,5 VOL%ALC
Wist jij dat een tripel ook “black” kan zijn?
In principe moet dat kunnen,
dacht Manu De Landtsheer
En hij brouwde een zwart pareltje met hergisting
Het zure trekje in het zware donkere bier
zorgt voor een frisse toets
Waardoor het gaat zweven
En de ideale compagnon is van donkere chocolade,
gegrild rood vlees of een blauwe kaas.
Of bij een goede sigaar?
Cheers!

Ben Vinken
biersommelier

Ben Vinken,
Biersommelier

AVERBODE
7,5 vol%alc

D

ry hopping is een zegen
voor een blond abdijbier
Het maakt het pittiger en
meer “smakend naar nog”
Vooral als je klasse-hop gebruikt
als Saaz en Challenger.
Van het vat heel verfrissend,
uit de fles nog complexer,
met dank aan de hergisting.
Het kleine broertje hiervan is
“Momentum”, 5,7 vol%alc
Maar daar moet je voor naar
de abdij!
Cheers,

Ben Vinken
Beersommelier
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Uw bier op de cover - coverstory - inclusief 1000 nummers ter verspreiding in uw cliënteel5000 EURO
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