Royal Club Bitter Lemon

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 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.

Royal Club Tonic

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.

Lipton Ice Tea Peach

Lipton Ice Tea Peach is een heerlijke
koolzuurvrije Ice Tea met een verfrissende
perziksmaak.

Russell & Co. Golden Ginger Ale

Gemaakt volgens het originele Ginger Ale
recept met natuurlijke aroma’s van
gemberwortel.

Vraag naar onze speciale cocktail met of
zonder alcohol

Crystal Clear Sparkling Lemon

Crystal Clear is licht sprankelend, gemaakt van
zuiver bronwater met een verfrissende lemon
smaak. Vol smaak en toch maar 1kCal per
100ml.

Pepsi Max

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

Rivella is een unieke, lekkere lichtsprankelende drank.
Rivella is ook een gezondere keuze om te drinken. Want
wist u dat Rivella slechts 5 kcal per 100ml bevat?
Daarnaast is Rivella heerlijk in combinatie met de lunch
of iets anders te eten.

Rivella Cranberry

Rivella met de frisfruitige toevoeging van
Cranberry. Daarnaast bevat Rivella Cranberry
slechts 5kcal per 100ml en is het heerlijk om te
drinken bij de lunch.

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.

Sourcy Mineraalwater

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

Sourcy Sprankelend Mineraalwater

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

Sourcy Pure Dutch Mineraalwater

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.

Lipton Ice Tea Green

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

Royal Club Appelsap

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.

Royal Club Jus d’ Orange

Royal Club Jus d’ Orange is gemaakt van de
beste sinaasappels. Het is 100% puur sap en
heerlijk als je zin hebt in iets anders dan
gewoon fris.

Royal Club Tropisch Fruit

Royal Club Tropisch Fruit wordt zorgvuldig
geperst uit speciaal geselecteerd fruit, 100%
sap en 100% verfrissend.

Royal Club Tomatensap

Royal Club Tomatensap wordt zorgvuldig
geperst uit speciaal geselecteerde vruchten,
100% sap en 100% verfrissend.

Pepsi Max, de maximale smaak van Pepsi cola, maar dan
zónder suiker. Het is een caloriearme frisdrank met
natuurlijke plantenextracten. Pepsi Max cola was de
eerste suikervrije cola met een maximale colasmaak.
Maximum Taste, Zero Sugar.

Pepsi

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

Lipton Ice Tea

Lipton Ice Tea Sparkling is een heerlijke
dorstlessende frisdrank.

SiSi

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. SiSi
sinas, lekker en meer verantwoord!

7UP

7UP is een heldere, verfrissende,
koolzuurhoudende frisdrank met lemon & lime
smaak. Het bevat natuurlijke extracten van
citroen en limoen.

