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BierSTADSBROUWERIJ DE KONINCK
MECHELSESTEENWEG 291
2018 ANTWERPEN
OPEN VAN DINSDAG TEM ZONDAG
VAN 10u TOT 18u30
TEL +32 3 866 96 90
INFO@DEKONINCK.BE

WWW.DEKONINCK.BE
Je kan je geschenk in onze shop kiezen of vooraf bestellen
via info@dekoninck.be. Je pakketje staat dan 2 dagen later klaar.
Vanaf 15 pakketten, graag 2 weken vooraf een seintje.
Betalen doe je in onze shop bij het afhalen
(in cash, bancontact of met kredietkaart, een factuur kan u na betaling worden toegestuurd)
Alle prijzen zijn inclusief de verpakking en BTW.

#4. STARTERS KIT

#1. Perfect serve
Neem je favoriet De Koninck Bier mee naar huis met
het gepaste glas in een mooie feestelijke verpakking.

€ 5,60

Mogelijke combo’s:
. flesje Triple d’Anvers (33cl) met glas
. flesje Wild Jo (33cl) met glas
. flesje De Koninck (33cl) met glas
. flesje Lost in Spice (33cl) met glas

€ 10,30

#3. CARRY ON
Leuk draagtasje met 6 bieren
van de Stadsbrouwerij:
. 2x De Koninck (33cl)
. 2x Triple d’Anvers (33cl)
. 1x Wild Jo (33cl)
. 1x Lost In Spice (33cl)

€ 11,50

OF KOM EEN KIJKJE NEMEN IN
ONZE SHOP EN ONTDEK allerlei
LEUKE hebbedingetjes

,55

#5. Full house

#2. Triple fun
Triple d’Anvers is een echte Belgische
tripel, met een Antwerps accent.
Geniet van 3 flesjes Triple d’Anvers
(33cl) met een Triple d’Anvers glas
in een doosje.

€5

Een pakketje met de bieren
die we bij De Koninck brouwen:
. De Koninck (33cl)
. Triple d’Anvers (33cl)
. Wild Jo (33cl)
. Lost in Spice (33cl)

Doosje met
. flesje De Koninck (33cl)
. Bollekesglas
€ 25,65
. fietsreparatiesetje
. houten flesopener
. houten postkaart
. De Koninck speelkaarten
. exclusieve De Koninck balpen

#6. Cosy house
Mooi verpakt op een De Koninck
serveerplateau:
. Flesje De Koninck (33cl)
. Bollekesglas
. De Koninck lampenkapje

Zet het kapje
op het glas en
een theelichtje
in het glas...
leeg
...als het
lij k 
is natuur

€ 16,20

Pakketjes ook op maat
mogelijk met alle bieren uit de
Duvel Moortgat groep
(Duvel, Vedett, Maredsous,
La Chouffe, Liefmans, Boulevard)

