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SAPPEN

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 Appelsap Troebel

Royal Club Appelsap Troebel is 100% natuurlijk!

Het is puur en vers geperst. Heerlijk verfrissend

en vol vitamines.

Jus d'orange
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GEZONDERE KEUZES

Ranja Fruitmix Aardbei & Framboos

Koolzuurvrije drank op basis van water en

natuurlijk vruchtensap, zonder kunstmatige

geur-, kleur- en smaakstoffen. Slechts 19kcal

per 100ml.

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.

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.

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.

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.

Ranja: De lekkerste verantwoorde dorstlesser

Koolzuurvrije drank op basis van water en natuurlijk

vruchtensap, zonder kunstmatige geur-, kleur- en

smaakstoffen. Slechts 19kcal per 100ml.

KLASSIEKERS

Pepsi

De originele Pepsi colasmaak. De Pepsi Regular

cola is een frisdrank met natuurlijke

plantenextracten en een verfrissende smaak.

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.

7UP

7UP is een heldere, verfrissende,

koolzuurhoudende frisdrank met lemon & lime

smaak. Het bevat natuurlijke extracten van

citroen en limoen.

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.

Lipton Ice Tea

Lipton Ice Tea Sparkling is een heerlijke

dorstlessende frisdrank.

De geschiedenis van Russell & Co. begint in 1887,

wanneer Josiah Russell voor het eerst voet zet op

nederlandse bodem. Deze Britse ondernemer laat het

Nederlandse volk als één van de eerste kennismaken met

de populaire dranken ginger ale en tonic. Met deze vier

smaken bieden we een range van elegante soda’s aan,

geïnspireerd op de authentieke smaken uit het verleden.

SPECIAL DRINKS

Russell & Co. Botanical Tonic

Met de subtiele toevoeging van Angelica en

juniper aroma’s is Russell & Co Tonic perfect in

evenwicht met de bittersmaken van de kinine.

Russell & Co. Golden Ginger Ale

Gemaakt volgens het originele Ginger Ale

recept met natuurlijke aroma’s van

gemberwortel.

Russell & Co. Sicilian Lemon Bitter

De smaak van de Sicilian Lemon Bitter slaat

een brug tussen zoet en zuur en heeft een

minder uitgesproken bittersmaak.


